Vad står på spel?
Geopolitk och Sveriges ekonomiska
exponering

En temarapport av Benjamin Ståhl & Johan Wiktorin
Stockholm den 7 maj 2015

Om Svensk Tillväxtbarometer
Svensk Tillväxtbarometer har funnits sedan 1997 och är en plattform för företag där förutsättningarna för
tillväxt globalt och i Sverige analyseras. Kärnan är en metodik där ekonomiska indikatorer synas och valideras i dialog mellan företagsledare.
Deltagare på Svensk Tillväxtbarometers möten är företrädare för företag som ger sin företags- och branschspecifika bild av marknadsutvecklingen samt problematiserar kring drivkrafter och motkrafter för den egna
affärsutvecklingen.
Fakulteten i Svensk Tillväxtbarometer har uppgiften att fånga upp dessa drivkrafter, bereda dem och analysera förutsättningarna för tillväxt och värdeskapande på kort- och medellång sikt. Fakulteten består av:

Arne Bennborn, fd ABB
Lena Hagman, Chefsekonom Almega
Jan Häggström, Chefsekonom Svenska Handelsbanken
Mats Kinnwall, Chefsekonom Skogsindustrierna & Industriarbetsgivarna
Göran Liljegren, Ordförande Blue Institute
Anders Rune, Chefsekonom Teknikföretagen
Benjamin Ståhl, Program Director Blue Institute
Fakultetens medlemmar berikar diskussionen med sina perspektiv, men är oberoende i förhållande till
analysverksamheten i Svensk Tillväxtbarometer. Därmed kan enskilda medlemmar inte hållas ansvariga för
innehållet i denna rapport eller i andra prognoser och rapporter som Svensk Tillväxtbarometer utför.

2

Sammanfattning
Den här temarapporten behandlar geopolitiska risker och svenska bolags ekonomiska exponering i Nordöstra Europa mot år 2020. Länder som omfattas av rapporten, förutom Sverige, är Ryssland och våra gemensamma grannländer. Syftet är att stimulera reflektion och diskussion om säkerhetsmiljöns betydelse för vår
ekonomiska utveckling.
Rapporten består av tre delar. Den första delen beskriver svenska företags handels- och investeringsexponeringen i området, vilket ger en bild av de ekonomiska värden som står på spel i och med de geopolitiska
risker som börjat ta form. Den andra delen är en översikt över dessa risker baserat på de militärstrategiska
förutsättningarna i området. Den avslutande delen lägger fram tre tänkbara scenarier för den geopolitiska
utvecklingen i området och möjliga konsekvenser.
Slutsatsen är framförallt att exponeringen är påtaglig, trots att det direkta ekonomiska utbytet med Ryssland
är begränsat. Rapporten visar att:

1.

Området är av stor och ökande betydelse för svenska företag

Handeln med länderna i området har ökat snabbare än övrig handel och omsluter 475 miljarder i export
årligen. Företagens tillgångar är över 800 miljarder, motsvarande 31 procent av näringslivets internationella
verksamhet.

2.

Det finns ett ”fjärde nordiskt grannland”

Det ekonomiska utbytet med de baltiska staterna samt Polen har vuxit snabbt, särskilt vad gäller direktinvesteringar och import. Gemensamt är de i samma storleksordning som våra primära handelsparter i Norden.
Hur påverkar det den ekonomiska risken, givet spänningarna mellan dessa och Ryssland?

3.

Den geopolitiska risken har eskalerat betydligt sedan Ukraina

Den ryska viljan att använda militärt våld för att uppnå politiska mål har skakat om den europeiska säkerhetsordningen. Trots ekonomiska svårigheter fortsätter det stora upprustningsprogrammet genom omfördelning av resurser.

4.

Ett klart försämrat säkerhetsläge bör inte uteslutas

Vi beskriver tre riskscenarier: Sönderfallet med utbrytningsförsök från bland annat Kaliningrad och en försvagad europeisk beslutskraft; Ultranationalism, där situationen i Ukraina förvärras och där liknande utveckling påbörjas i Vitryssland; samt en Direkt kraftmätning som innebär en utmaning av Nato som säkerhetsgarant för Europa.

5.

Osäkerheten innebär behov av planer för företagen

Om spänningarna i regionen fortsätter stiga påverkas de enskilda företagen också. Hur efterlever man hårdare sanktionsregimer? Hur påverkas försörjningen av strategiska insatsvaror? Behövs ökat skydd mot informationsförluster?
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Del 1. Sveriges ekonomiska exponering
Statusen och utvecklingen av relationen mellan
Ryssland, Sverige och våra gemensamma grannar har
konsekvenser för den svenska ekonomin. Det handlar både om direkta effekter av sanktioner och om
indirekta effekter som en följd av en lägre efterfrågan
i Ryssland och på marknaderna i närområdet.
Ett företags internationella exponering ger en bild
över verksamhetens utsatthet för olika typer av risker,
såsom valutakursförändringar, konjunkturförändringar på utländska marknader och politisk osäkerhet. Det ger en förnimmelse om företagets sårbarhet,
särskilt för faktorer bortom företagets kontroll, och
därför också en möjlighet att hantera risken med
hjälp av till exempel valutasäkring eller strategisk
diversifiering. I den här temarapporten har vi samma
ansats, men utgår från ”aktiebolaget Sverige”, det vill
säga de samlade internationella handels- och investeringsflödena hos näringslivet i Sverige.1
Sverige är som bekant en liten, öppen ekonomi med
ett stort antal högst internationellt verksamma bolag.
Det är väl känt att merparten av Sveriges internationella ekonomiska utbyte sker i närområdet, särskilt
med de nordiska länderna och inom Europa. Även
USA är en viktig handelspartner, och Kina är av växande, om än begränsad, betydelse.
I detta sammanhang är det inte ovanligt att betrakta
Sveriges direkta exponering mot Ryssland som syn-

nerligen begränsad: exporten till Ryssland utgör mindre än två procent av Sveriges totala export, medan
importen från Ryssland utgör knappt fem procent av
totalen. Men den indirekta exponeringen mot Ryssland är betydligt större och har dessutom vuxit som
andel av Sveriges internationella ekonomiska exponering. Det gör att den förhöjda osäkerheten kan
drabba svenska företag hårdare än vad många tror

Ökande betydelse: 475 miljarder i export
Nordöstra Europa är av stor och växande betydelse
för Sveriges handel och investeringar. Av den svenska
varuexporten, 1125 miljarder år 2014, går 340 miljarder (30 procent) till området. Importen från området
var 350 miljarder (31,4 procent). Tjänsteexporten till
området har följt den generella svenska utvecklingen,
det vill säga att den har växt snabbare än varuhandeln och dessutom fortsatt att utvecklas hyggligt efter
finanskrisen, medan varuexporten ännu inte återhämtat sig. Tjänsteexporten till området 2012 uppgick till 115 miljarder.2
Handeln med området har stärkts avsevärt det senaste årtiondet. Om vi följer utvecklingen sedan 2001
så har varuexporten till området utvecklats starkare än för övriga världen. I Figur 1 är det tydligt att
tillväxttakten varit betydligt högre till området och
att skillnaden jämfört med export till övriga världen

Urvalet av område och länder görs utifrån ett geopolitiskt perspektiv. Med den
konfrontation som börjat ta form mellan västmakterna och Ryssland hamnar
området i gränszonen i fokus. Rapporten tittar därför närmare på de länder
i Sveriges närhet som kan drabbas av ökade politiska motsättningar och i värsta fall någon form av väpnad konflikt.
Länder som omfattas av rapporten, förutom Sverige, är Ryssland och våra gemensamma
grannländer i Arktis och Östersjöområdet, det vill säga Danmark (via Grönland), Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen.
Regionen innehåller fyra viktiga geopolitiska och militärgeografiska områden:
1.
2.
3.
4.
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Arktis och Murmansk med sina råvarutillgångar och hemvist för
de ryska robotubåtarna med kärnvapen
St. Petersburg som ryskt handelscentrum av avgörande betydelse
för sjöfarten
De baltiska staterna och Polen som buffert mellan tysk centralmakt och Ryssland
Östersjöutloppen, som utgör en av världens viktigaste
fartygsförträngningar

Figur 3: Tjänsteexportens utveckling per land (mdr USD)

Figur 1: Sveriges exportutveckling (index, 2001=100)
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ökat sedan 2012.
Det finns flera skäl för det. Dels växte exporten till de
nya EU-medlemmarna Polen och baltstaterna från
2004, dels växte den ryska marknaden raskt innan
finanskrisen. Dessutom har de nordiska grannländerna varit mer stabila exportmarknader än många
andra sedan finanskrisen. De baltiska ländernas
interna devalveringar i finanskrisens kölvatten och
imponerande återhämtning har bidragit till utvecklingen de senaste två åren.
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generella export. De väsentliga skillnaderna ligger
i att diverse färdiga varor (det vill säga saker som
kläder och möbler) och livsmedel exporteras i betydligt högre grad till området, medan kemivaror och
råvaror exporteras i betydligt lägre grad.
Figur 4: Varuexportens branschfördelning
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figur 2 och 3. Samtidigt har den högre tillväxttakten
Livsmedel
för exporten till dessa inneburit att det finns fog att
Dryck & tobak
tala om Ryssland, Polen och de baltiska staterna som
Övrigt
ett ”fjärde nordiskt grannland”. Inte minst tjänsteexporten har vuxit till dessa länder från att ha varit
Importen från området har också ökat i snabbare
nästintill obefintlig för tio år sedan.
takt än från övriga världen sedan 2001. Till skillnad
Det är naturligtvis skillnader mellan exportens kom- mot exporten har gapet dock minskat de senaste två
position per mottagarland, men generellt sätt följer
åren, som framgår av Figur 5.
fördelningen av varugrupper till området Sveriges

Figur 5: Importutveckling (index, 2001=1)

Figur 2: Varuexportens utveckling per land (mdr kr)
400
Baltikum

350

200
Ryssland

300

Polen
250

Från området

Danmark

170

Övriga världen

200

140

Finland

150
100

0
2006

110

Norge

50

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

80
2001

2004

2007

2010

2013

5

Figur 6: Varuimportens utveckling per land (mdr kr per månad)
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Figur 7: Direktinvesteringsutvecklingen (mdr kr)
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Figur 6 visar den ytterligare skillnaden att de
icke-nordiska länderna är betydligt viktigare som
importkällor än vad de är som exportmarknader, sett
till andel av total import. Det finns flera förklaringar
till det: de relativt sett större faktorkostnadsskillnaderna, tillverkning i länderna av svenska företag för
den svenska marknaden, och beroendet av utländsk
försörjning av råvaror.

Svenska tillgångar i Baltikum och Polen växer
Direktinvesteringstillgångarna3 inom området
har genomgått en liknande utveckling vad gäller
de icke-nordiska ländernas växande betydelse för
svenskt näringsliv. År 2013 ägde en knapp tredjedel av svenska företags utländska verksamhet rum i
området. Visserligen växte inte direktinvesteringarna till området lika snabbt som helheten i perioden
2003-2013, men de ökade från 455 miljarder till 807
miljarder.
Utvecklingen har sett väldigt olika ut mellan å ena
sidan de nordiska länderna i området där verksamheter sedan tidigare varit väl integrerade, och å andra
sidan de baltiska länderna och Polen, som framgår av
Figur 7.
Tillgångarna i de nordiska länderna ökade förvisso
med drygt 50 procent mellan 2003 och 2013 men
fyrdubblades i de övriga länderna i regionen. I Estland, Lettland och Litauen ökade tillgångarna nästan
fem gånger. Direktinvesteringstillgångarna i Polen
och baltstaterna sammantaget är nu i paritet med de
i Norge och Danmark, ytterligare ett tecken på att de
är att betrakta som ett ”fjärde nordiskt grannland”.
Det är tydligt i Figur 8.
I jämförelse kan nämnas att Kina har två procent
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av tillgångarna, vilket är hälften så mycket som i de
baltiska länderna. Det är också anmärkningsvärt att
svenska företag har en fjärdedel så stora investeringar där jämfört med vad de har i USA, som har en
befolkning som är 50 gånger så stor och är betydligt
rikare.
Svenska företag är etablerade i de baltiska länderna i
många sektorer och av flera skäl. Tillverkande företags verksamhet är framförallt inriktad på produktion för den östeuropeiska och globala marknaden
(re-export), eller på produktion av komponenter och
insatsvaror som importeras till Sverige för vidareförädling. Länderna är också en viktig destination för
tjänsteutveckling och leverans inom till exempel IT
och kundtjänst. Men även verksamhet som riktar sig
till de lokala baltiska marknaderna är vanligt, inte
minst i finanssektorn, där svenska banker dominerar
den marknaden, och inom telekom.
Ryssland är däremot av minskande betydelse. De
svenska tillgångarna i Ryssland växte snabbt under
seklets början, men tillväxttakten avtog i samband
med finanskrisen och kriget i Georgien. Från toppnoteringen 2011 har tillgångarna minskat med nästan 40 procent, till 40 miljarder, år 2013.
Figur 8: Svenska direktinvesteringstillgångar per land (2013,
totalt 2607 mdr)
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Handelsunderskott med Ryssland

Försämrade relationer

Det ekonomiska utbytet mellan å ena sidan Ryssland
och å andra sidan övriga länder i området är inte
jämnt fördelat. Ryssland har ett handelsöverskott
med samtliga länder i området, undantaget Estland.
Dessutom är importen från Ryssland som andel av
den totala importen större för länderna i området
än vice versa, det vill säga länderna i området är mer
beroende av importer från Ryssland än vad Ryssland
är av importer från de övriga länderna.

Med bakgrund av områdets betydelse för Sverige är
det befogat att med oro se på utvecklingen av relationen mellan Sverige/EU och Ryssland. Den eskalerande konflikten mellan parterna och den ökande
osäkerheten måste ses i perspektivet av det omfattande ekonomiska utbytet mellan dem.

Rysslands import från området består framförallt av
maskiner, fordon, kemiprodukter, läkemedel samt
livsmedel (även efter embargot). Rysk export till
området domineras av energiråvaror, framförallt olja
och gas. Sverige får till exempel 43 procent av oljebehovet från Ryssland, en andel som ökat de senaste
åren. Rysk gas utgör huvudparten av gasleveranserna
till de baltiska länderna, Polen och Finland (Finlands
gaskonsumtion är dock modest).
Den relativa betydelsen av importer från Ryssland
skiljer sig dock åt kraftigt mellan länderna. Som
framgår av Figur 9 har Litauen och Finland en stor
andel av sin import från Ryssland. Länder som Danmark och Norge har däremot en liten andel. Överlag
har andelen dock minskat de senaste åren (med undantag från Sverige där den ökat till 5 procent) och
det är en aktiv strategi från flera länder.
Till exempel har Litauen, som varit beroende av
Ryssland för 90 procent av sin gasförsörjning, anlagt
en LNG terminal och säkerställt norska och (från
2016) amerikanska leveranser i syfte att minska
beroendet av rysk gas. Litauens import från Ryssland
har minskat kraftigt, från 32 procent av totalen till 21
procent bara under de senaste tre åren. Den utvecklingen är symptomatisk för den bredare problematiken i handelsförbindelserna mellan Ryssland och EU.
Figur 9: Rysk import som andel av total import (procent)
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Utvecklingen i det ekonomiska utbytet har utvecklats
negativt de senaste åren. Figur 10 visar hur handeln
växte i perioden 2000-2008 och investeringarna
mellan Ryssland och EU i mycket hög takt, då handelsvolymen femfaldigades. Med finanskrisen och
kriget i Georgien mattades handeln kraftigt av, men
tillväxttakten återhämtade sig och handeln nådde nya
rekordnivåer 2012. I och med annekteringen av Krim
och den fortgående konflikten i Ukraina har utvecklingen återigen försämrats.
Figur 10: EU:s handel med Ryssland (mdr EUR per månad)
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Sedan mars 2014 har sanktioner implementerats
av EU:s medlemsstater mot Ryssland, bestående av
bland annat inreseförbud för vissa individer, begränsningar av tillgång till EU:s kapitalmarknad
för ryska banker och företag inom olje- och gasindustrin, samt exportembargon för viss teknik som
kan användas i militära syften. Ryssland har i sin
tur infört ett importembargo på vissa livsmedel och
jordbruksprodukter.
Effekterna i Ryssland av sanktionerna har förstärkts
av det låga oljepriset och den försvagade rubeln, med
väsentligt minskad efterfrågan och därmed handelsutbyte inom vissa sektorer som följd. Till exempel
har personbilsimporten i Ryssland rasat, liksom
turismen från Ryssland (se faktaruta).
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Måttliga makroeffekter…
De försämrade förbindelserna och den ökande osäkerheten har både direkta och indirekta ekonomiska
konsekvenser. De direkta är att sanktionerna, och
framförallt de ryska motsanktionerna, minskar exporten och ökar transaktionskostnader. De indirekta
konsekvenserna är dels en följd av nedgången i den
ryska ekonomin och hur det påverkar efterfrågan på
de övriga marknaderna, och dels av en överkapacitet
inom vissa produktområden när Ryssland importerar
mindre av dem.
De indirekta effekterna, det vill säga av att Ryssland
drabbas hårdare av sanktionerna och dessutom av ett
lågt oljepris som skapat en svag rubel, är större än de
direkta effekterna. Ur ett makroperspektiv är effekterna för samtliga länder dock måttliga. Det är dels
därför att sanktionerna är begränsade, och dels för
att Ryssland inte är någon ekonomisk stormakt.
Länder med en högre grad av export drabbas något
hårdare, särskilt Finland och Litauen, framförallt
som en följd av hur nedgången i den ryska ekonomin
påverkar efterfrågan på exporter och resevaluta. Till
exempel konsumerade ryssar i Finland för 1,2 mdr
EUR år 2013. Men även effekterna i Finland beräknas bli begränsade: enligt Finansministeriets analyser
mindre än en procent av BNP-tillväxten.4

…men enskilda företag drabbas
EU:s sanktioner innebär för vissa produktgrupper ett
embargo. Det gäller dels teknik som kan användas
vid viss typ av olje- och gasutvinning och dels militär
utrustning samt teknik som kan användas militärt
(så kallad dubbel användning, vilket innefattar vissa
IT- och telekomprodukter). Svenska bolag som levererar produkter inom områdena, som Atlas Copco
och Sandvik, har uppgett att det endast handlar om
marginella ordervärden. Däremot har de drabbats av
en ökad administrativ börda då exportlicenser måste
inhämtas, vilket gör det svårare att göra affärer med
Ryssland.
De ryska motsanktionerna slår hårt mot delar av
livsmedelssektorn. Arla uppskattar att de tappar en
miljard i försäljning på grund av det ryska embargot
under 2015.5 Även för finska företag som Valio är
konsekvenserna påtagliga: av de 430 miljoner EUR
som Finland exporterade i mejeriprodukter till Ryssland stod Valio för 350 miljoner EUR. Polska tillverkare är likaså drabbade. Indirekt har påverkar detta
mjölkbönder, då överskottet som uppstår i nordöstra
Europa lett till historiskt låga ersättningsnivåer.
Men det är de indirekta konsekvenserna av en dramatiskt sjunkande rysk köpkraft samt svårigheterna
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att finansiera investeringar som är mest påtagliga.
De slår över flera industrier, alltifrån bilar till teknikindustrins försäljning av investeringsvaror, och
även mot turismnäringen på icke-ryska marknader.
Många företag upplever en försäljningsminskning på
30-50 procent på den ryska marknaden. Flera företag
minskar sina aktiviteter i Ryssland, till exempel AB
Volvo och Nordea, och lägger expansionsplaner på is.
Hur hårt det slår är förstås beroende av det enskilda
företagets exponering på den ryska marknaden.
Dessutom kommer utvecklingen, om osäkerheten
eskalerar, sannolikt att innebära en riskpremie för
investeringar, särskilt i de baltiska länderna. Överlag
kan det innebära att investeringsbeslut inte fattas
vilket dämpar tillväxten i hela området.

Vad kan företagen göra?
Hur osäkerheten utvecklas och huruvida konflikten
mellan Ryssland och länderna i området förvärras är
oförutsägbara yttre faktorer, som företag inte kan påverka. Men vi menar att oavsett framtiden finns det
anledning för företag att ställa sig följande frågor:
Hur är beredskapen att efterleva existerande och
eventuellt utvidgade sanktioner?
Sanktioner gäller alla företag och medborgare, och
de gäller direkt. Det är kritiskt med en väl fungerande compliance funktion, att det görs en översyn
(due dilligence) av kontrakt och kunder, samt att en
beredskap finns för att hantera tillkommande tillståndsprocesser.
Är försörjningen av strategiska insatsvaror säkrad?
Ryssland är en stor producent av bland annat nickel
(vilket Sverige är helt beroende av importer för) som
behövs för att framställa rostfritt stål. En annan strategisk metall som Ryssland exporterar är palladium,
som används i katalysatorer. Olja och andra bränslen
är också nödvändiga i många förädlingsprocesser.
Är verksamheten skyddad från otillbörliga intrång?
I Rysslands nya militärdoktrin (se nästa avsnitt) om
”hybridkrig” är bland annat intrång i företags IT –
och affärssystem ett medel.
Hur upprätthålls goda relationer med kunderna
trots mellanstatliga spänningar?
Handelsutbytet med Ryssland är fortfarande omfattande, sanktionsområdena begränsade, och
konflikten är mellanstatlig. Därför är det viktigt att
balansera den förhöjda riskpremien och eventuella
nedtrappningar i verksamheten med omsorg över
kvarvarande kunder. Annars finns risken att förlora
marknadsandelar till konkurrenter, antingen lokala
eller från Asien.

Hur motståndskraftig är den ryska ekonomin?
EU:s sanktioner har som syfte att pressa Ryssland till en fredlig lösning av konflikten i Ukraina och ett hävande av annekteringen av Krimhalvön. För några år sedan var Ryssland R:et i BRICs, tillväxtmarknaderna, men landet har genom sin distansering från väst kraftigt begränsat sin tillväxtpotential.
Genom det höga oljepriset fram
till förra hösten hade Ryssland
byggt upp en av världens största
valutareserver på 500 miljarder
USD. Men däremot har inte
ekonomin moderniserats och
nödvändiga strukturreformer
har inte genomförts, vilket är avgörande särskilt på lång sikt med
landets dystra demografiska
framtid. Tvärtom har korruptionen ökat och beroendet av en
synnerligen ineffektiv olje- och
gassektor kvarstår. Landet är
fortfarande starkt beroende av
teknologiöverföring från väst.

Figur 11a: Rysslands valutareserv krymper snabbt (mdr USD)
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Med den riskpremie som Rysslands agerande i Ukraina medfört har kapital flytt landet i hög takt, och valutareserven minskade med 151 miljarder USD förra året. Dessutom fortsatte ryska företag att låna pengar
utomlands, även efter 2011, då valutareserverna slutade växa. En stor del av valutareserven är inte likvid,
och den verkligt användbara summan kan vara väsentligt lägre än den rapporterade. Med finanssanktioner
och en hög ränta har finansieringsmöjligheterna begränsats, med uteblivna investeringar och ökande konkurser som följd.
Figur 11b: Sjunkande reallöner - oljeberoendet kvarstår
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Under hösten har också oljepriset, och därmed också rubeln,
störtdykt. Även om det återhämtat sig till viss del kommer intäkterna att vara väsentligt mindre
detta år. Konsekvensen är en
ekonomi i recession, hög inflation, krympande produktion och
sjunkande reala inkomster. Trots
minskade skatteintäkter och
ökande sociala behov ökar utgifterna för säkerhetssektorn, med
påföljande budgetunderskott.

En svag rysk ekonomi är förstås inte en gynnsam situation för handel och investeringar. Däremot är det en
öppen fråga huruvida den svaga ekonomin kommer att hejda eller vända den ryska statens distansering från
väst, eller om det kommer att driva på den. Att förena folket mot en yttre fiende är en ofta använd strategi
för att upprätthålla ett styre när ekonomin går dåligt.

9

Del 2. Höjd geopolitisk osäkerhet
Sedan finanskrisen och Georgienkriget har rustningen i vår del av värld förändrats signifikant. Ryssland
är mitt uppe i ett mycket stort upprustningsprogram,
medan grannländernas militära försvar har försvagats, trots små utgiftsökningar.
Med avstamp i militärdoktrinen från 2010, så har
den ryska generalstaben börjat operationalisera sin
syn på konflikter som presenterades i en ny modell
2013. Med början på Krim och sedan i den östra
delen av Ukraina har världen kunnat ta del av små,
gröna män och internettroll blandade med kärnvapenantydningar och regelrätta raketartillerianfall mot
den relativt svagare ukrainska krigsmakten.

Geopolitiska och militärstrategiska förutsättningar kring Skandinaviska halvön
Nordöstra Europa är mycket betydelsefullt ur ett
geopolitiskt och strategiskt perspektiv. Området
innehåller flera randstater mellan den eurasiatiska
landmassan med starka kontinentalmakter och Atlanten med stora sjömakter.
Fyra vitala områden finns här med stor betydelse för
utvecklingen av relationerna mellan olika aktörer.
I norr finns Arktis med djupt begravda energiresurser, som i takt med avsmältningen blir mer åtkomliga
för utvinning. Här finns också Murmanskområdet,
där Ryssland baserat sina viktigaste delar av andraslagsförmågan med kärnvapen. Dessa finns på stora
robotubåtar som kan stödja sig på isfria hamnar och
patrullera under istäcken väl till havs.
Eftersom denna gruppering är helt avgörande för
trovärdigheten i den ryska kärnvapenavskräckningen
brukar strateger även räkna in norra Norge, norra
Finland och nordligaste Sverige som en del i intresseområdet. För att skydda sina kärnvapen finns det
med all säkerhet planer för att kunna utvidga kustoch luftförsvaret av Murmansk genom att framrycka
och ta nyckelterräng på Nordkalotten för att kunna
gruppera avancerade robotsystem. Om sådana planer
sätts i verket bestäms utifrån uppfattningen av det
eventuella hotet i aktuell situation.
Nästa område är St. Petersburgsområdet och Finska viken. Staden är Rysslands handelscentrum och
en viktig stödjepunkt för den ryska Östersjöflottan.
Genom Natoutvidgningen 2004 kontrolleras södra
delen av Finska Viken genom Estlands medlemskap
i alliansen. En omständighet som påverkar ryskt
10

motstånd mot en eventuell anslutning av Finland till
Nato, eftersom handeln över St Petersburgregionen
skulle vara i händerna på västmakterna vid en djupare konflikt.
Nästa delområde är de baltiska staterna och Polen
som upplevda buffertar mellan kontinentala Europa (Tyskland och Frankrike) och Ryssland. Ur rysk
synvinkel är dessa områden uppmarschområden
för fientliga trupper eller landstigningar från flottor.
Grundat i historiska erfarenheter är det kartpilarna
mot Moskva härifrån som Kreml fruktar. Ur militärgeografisk synvinkel skulle rysk dominans över de
baltiska staterna ge en sammanhållen strandremsa i
Östersjön till skydd för St Petersburg.
I detta sammanhang blir öar och ögrupper i Östersjön som Gotland och Åland intressanta på samma
sätt som Nordkalotten. Genom en utvidgning av sitt
luft- och kustförsvar på sådana platser kan Ryssland
kraftigt försvåra eller försena västmakternas förstärkningar till området.
Exklaven Kaliningrad kan också delvis betraktas
som en ö i Östersjön. Utan kontakt med övrigt ryskt
territorium är det starkt befästa länet beroende av
försörjning landvägen genom litauiskt territorium
med framförallt järnvägstransporter. Kaliningrad kan
förstås försörjas via havet eller luften, men järnvägen
är bekvämast och snabbare för stora tonnage.
En annan viktig faktor i det sammanhanget är iordningställandet av utskjutningsanordningar i Redzikowo nära den polska Östersjökusten för Nato:s
gemensamma robotförsvar. De avancerade luftvärnsrobotorna mot ballistiska robotar ska vara på plats
2018, men med en interimslösning redan i år. Det
ryska motståndet mot denna utveckling är stenhårt,
eftersom den indirekta effekten av detta är att delar
av den ryska strategiska kärnvapenarsenalen tidigt
kan fångas upp. Detta faktum innebär att trovärdigheten i den ryska kärnvapenavskräckningen minskar.
Det sista området är Östersjöutloppen som kontrolleras av Danmark och Sverige. Danmark kontrollerar
Lilla och Stora Bält samt Öresund och Sverige det
sistnämnda. Beroende på graden av konflikt har
dessa utlopp olika betydelser.
I fred har Ryssland ett starkt intresse av att dessa
hålls fria för varuhandel över köl. I ett nästa steg kan
västmakterna ha ett intresse av att kunna blockera
rysk handel och ingenstans är det lättare att göra

detta än vid Östersjöutloppen, en av världens största
fartygsförträngningar.
Inför och under en väpnad konflikt blir intressena
med största sannolikhet det omvända. Då behöver
Nato förflytta marinstridskrafter till Östersjön och
Ryssland har ett intresse av att blockera eller fördröja
denna möjlighet.

Försvars- och säkerhetspolitisk utveckling i regionen sedan 2008
Sverige
Sverige fortsatte i och med inriktningsbeslutet 2009
sin omställning från ett invasionsförsvar till ett
insatsförsvar. De väpnade styrkorna skulle professionaliseras och göras expeditionära. Att kunna uppträda utanför Sverige blev norm och stor vikt lades vid
interoperabilitet med Nato:s system.
Organisatoriskt är omställningen genomförd 2015
med undantag för det viktiga logistikområdet. Inga
regementen eller flottiljer har lagts ned under perioden. För snabb styrketillväxt är dock den nuvarande
strukturen för liten. Det finns inga reserver av instruktörer, utbildningsfaciliteter eller materiel för en
kraftig utvidgning av krigsorganisationen.
Insatserna ibland annat Kosovo, Libyen och Afghanistan har inneburit en validering av ledarskap vid
lägre enheter och värdefulla erfarenheter i fredsfrämjande operationer. Samtidigt har utvecklingen av den
traditionella krigföringsförmågan fått stå tillbaka.
Den operativa ledningen har inte övats i större skala
sedan 2004 och större förbandsövningar har inte
genomförts på lång tid.
Den materiella förnyelsen av stridskrafterna har
hårdprioriterats av statsmakterna. Hög materiell
status finns på de flesta vapenplattformerna, medan
många stödjande system har fått stå tillbaka i materielplaneringen. Detta gör att helhetsförmågan är lägre
än vad de mest kvalificerade systemen kan ge intryck
av. 2013 angav Försvarsmakten att det saknades upp
till 50 miljarder SEK för att uppfylla förbanden med
den utrustning man räknat med för att uppfylla statsmakternas målsättningar.
Den personella omstruktureringen är i full gång,
men släpar efter jämfört med ursprungsplanerna.
Närmare hälften av krigsorganisationen består fortfarande av värnpliktiga. Regeringen Löfven fattade
efter regeringsskiftet beslut om möjligheter för Försvarsmakten att kalla in dessa för krigsförbandsöv-

ningar, något som kommer att påbörjas i liten skala
sent 2015. Hemvärnet däremot är relativt väl uppfyllt
och har utvecklats positivt de senaste fyra åren, men
är inte utformat för kvalificerad strid.
Sammantaget lider försvaret av en stor obalans
mellan uppgifter och resurser. Den strukturella
underfinansieringen av beslutet 2009 bedöms av
myndigheterna uppgå till sex miljarder SEK/år. Detta
för en organisation och en profil som utgick från vår
föreställning 2009 om hur det skulle bli 2014, och
tvärt emot hur närområdet sedan blev. I april 2015
träffades en överenskommelse mellan regering och
delar av oppositionen om försvaret för att stärka den
operativa förmågan på kort sikt.
Säkerhetspolitiken har varit relativt stabil fram till
förra året, då den nya regeringen försköt tonvikten i
sin första regeringsförklaring i vad som allmänt uppfattades som ett halvt steg tillbaka mot neutralitetspolitiken. Denna justerades sedan tillbaka i huvudsak
när den utrikespolitiska deklarationen kom tidigt i
år. Sverige antog den så kallade solidaritetsförklaringen 2009. I denna säger landet att vi inte kommer
att stå passiva, om en katastrof drabbar våra grannländer eller medlemmar i EU, och att vi förväntar oss
motsvarande stöd. Sverige ska kunna ge och ta emot
militärt stöd.
Den rådande linjen är att Sverige kommer att fortsätta sitt allt närmare samarbete med Nato, utan något
svenskt medlemskap. Det är svårt att se någon förändring komma de närmaste fem åren, även om den
nya försvarsöverenskommelsen innebär att Sveriges
samarbeten med bland annat Nato ska utredas. Däremot förväntas Riksdagen i april 2016 att godkänna
ingåendet av det så kallade Värdlandsstödsavtalet
mellan Försvarsmakten och Nato, vilket Ryssland kan
förväntas försöka påverka.
Ett motsvarande avtal är också föremål för samma
process i Finland. Koordineringen mellan Helsingfors och Stockholm har varit stabil de senaste åren,
men nu tagit sig till en ny nivå. Ländernas försvarsmakter har lämnat över en rapport till de bägge regeringarna om möjliga samarbeten, där de i krislägen
är mest intressanta. Signalerna från de bägge ländernas försvarsministrar är att man tänker förbereda sig
med gemensamma operationsplaner för olika situationer, även om dessa inte kommer att vara förpliktigande i sig själva.
En kvarstående osäkerhet för den svenska försvarsförmågan är krigsmaterielexporten. I samband med
de tidigare nedskärningarna blev Sveriges försvars11

industrier hänvisade till den internationella marknaden, något som dessa generellt lyckats bra med. En
översyn görs för närvarande av en politisk kommitté
(KEX-utredningen) som ska leverera sitt förslag vid
halvårsskiftet. Ju hårdare exportmöjligheterna begränsas, desto dyrare kommer upprätthållande av
svensk försvarsförmåga att bli.
Ryssland
Den ryska statsledningen har målmedvetet stärkt
sin militära förmåga det senaste decenniet. I augusti 2008 svarade Ryssland på georgiska anfall mot
Tskhinvali i Sydossetien som skett efter ryska provokationer. Ryska styrkor gick in i Georgien och hotade
huvudstaden Tbilisi. Så småningom etablerades en
vapenvila och situationen kunde normaliseras som
avspeglade de ryska framgångarna.
Trots segern i kriget visade utvärderingarna att de
ryska styrkorna med några undantag inte var särskilt
effektiva. Därför inledde den ryska ledningen reformen av de väpnade styrkorna och nya pengar sköts
till i takt med de stigande oljepriserna som levererade överskott till statskassan.
Under 2010 antogs en ny militärdoktrin och året
efter fastställdes en gigantisk upprustningsplan till
2020 omfattande 19 000 miljarder rubel eller motsvarande 630 miljarder dollar vid dåvarande växelkurs.6
Målet är att de ryska styrkorna 2020 till 70 % ska ha
ny materiel och till huvuddelen bestå av kontrakterad
personal. Med denna måluppfyllnad ska Ryssland
kunna genomföra två krig parallellt samtidigt som en
mindre fredsfrämjande insats genomförs.
Den nya doktrinen som justerades något i december 2014 är ett försök att integrera olika stridsmedel
för kriser och väpnade konflikter med efterföljande
stabiliseringsoperationer.
I januari 2013 framlade den nye generalstabschefen Gerasimov en modell (se motsatt sida på detta
uppslag) för den ryska synen på modern krigföring
under en föreläsning för den ryska Krigsvetenskapsakademin, och som senare presenterades i det militärindustriella komplexets tidning VPK.7 Denna modell
ger förutsättningar att operationalisera den ryska
doktrinen utgående från en helhetssyn.
Att notera är att här ryms alltså ekonomisk krigföring jämte informationskrigföring sida vid sida med
de militära medlen. Just informationskrigföringen
har blivit uppmärksammad i samband med den
ryska annekteringen av Krim och den efterföljande
väpnade aggressionen i östra Ukraina.
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Det är inte så märkligt att just Ryssland kommit långt
i att använda sig av psykologiska operationer i olika
medier. De ryska ledarna kan stödja sig på en berättartradition med riklig litteratur liksom tidigare stora
forskningsinsatser inom psykologi på Sovjettiden.
Genom att översvämma informationsvolymen kvantitativt med en blandning av lögner, halvsanningar
och korrekta fakta överväldigar man mottagarnas
varseblivning. Samtidigt gör man allt för att dölja de
riktiga identiteterna hos sin personal och materiel,
vilket utmanar redaktionella system över hela världen kvalitativt. Genom att förvägra mottagarna kontrollerbar fakta, så tvingas redaktionsledningar till
ett försiktigare språk. Sammantaget leder detta till en
långsammare beslutscykel i omvärlden, när påståenden om rysk direkt inblandning ständigt ifrågasätts.
Ett frågetecken är hur väl utvecklad den ryska cyberförmågan har blivit. Även här kan ledningen luta
sig emot en tradition inom matematiken, som torde
innebära goda förutsättningar inom programmering.
Rysk organiserad brottslighet står för den mest omfattande verksamheten av alla internationella brottssyndikat, vilket i sig är en indikator.8 Nyligen hackades Vita husets servrar av några som står den ryska
regimen nära, enligt amerikanska källor.9 Angreppet
beskrivs som ett av de mest avancerade som USA
någonsin upplevt. Indikationer finns på att Kreml
försöker skaffa sig kunskaper för en cyberattack på
det finansiella systemet.10
De ryska underrättelse- och säkerhetstjänsterna är
centrala i de ryska ansträngningarna. Dessa har en
dubbel funktion som är ovanlig i västs motsvarigheter. Förutom att komma över hemlig information, så
har de också uppdraget att influera sina antagonister genom psykologisk påverkan, både publikt och
privat.
Det är också viktigt att ta med sig från Gerasimovs
modell att Ryssland betraktar sanktionsregimen från
västmakterna som en del i pågående konflikt. Man
uppfattar alltså dessa som ett preludium till en väpnad konflikt, och inte som i väst som ett alternativ till
just detta.
På samma sätt förhåller det sig med organiserandet av politisk opposition. Ett vanligt ryskt modus
operandi är att underblåsa sådan, oavsett form, hos
sina motståndare. Därför kan vi identifiera försök att
väva ihop högerextrema och nationalistiska krafter
i Europa som ifrågasättare av EU-medlemmarnas
traditionella politik. Kreml försöker också påverka
nyckelpersoner inom miljörörelser och vänsterorga-

nisationer i samma syften. Nato:s förre generalsekreterare Fogh-Rasmussen har varnat för att Ryssland
finansierar anti-frackinggrupper.11 Genom så kallat
spegeltänkande ser man därför västvärldens blygsamma demokratistöd till den politiska oppositionen
i Ryssland som ett direkt försök att åstadkomma
regimskifte i Ryssland.
Formandet av politiska allianser är också en operationslinje i den ryska doktrinen. Framförallt märks
det en rysk ambition att knyta sig närmare Kina. Den
kinesiske presidenten Xi Jinping har träffat Vladimir
Putin vid otaliga tillfällen, nio gånger under sina
första 18 månader som president.12
Den stora energiaffären mellan länderna som signerades förra året har inte bara gett Kina tillgång till
rysk energi till bra pris. Det har också inneburit att

Kreml fått Beijing intresserat av politisk stabilitet i
Ryssland för att garantera leveranserna, samtidigt
som Ryssland skaffat sig en betalningsförmåga över
tid.
På det militära området har Moskva nyligen sålt
det mycket kvalificerade luftvärnssystemet S-400
till Beijing. Kina kan därmed stärka trovärdigheten
i sitt militära koncept, som innebär en potential att
hindra ett amerikanskt inträngande med luft- och
marinstridskrafter i en zon utanför Kinas fastland.
Praktiskt samarbete har också börjat med militära
övningar i en aldrig tidigare skådad skala. I mitten av
maj i år ska en flottstyrka från de bägge länderna öva
tillsammans i Medelhavet.
Organisatoriskt har Ryssland gjort om sin strategiska
och operativa ledning. En nationell försvarslednings13

Figur 12: Beredskapsövningar 2013-2015 (antal deltagare)
Operation Hedgehog, EE, Maj 2015
Joint Warrior-15, UK, Apr 2015
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central har byggts upp och prövades för första gången i den stora beredskapsövningen som genomfördes
i mars 2015. Operationsriktningarna leds av fem
olika militärdistrikt, där det norra militärdistriktet
för Arktis nyligen togs i bruk. Nästa år kan Ryssland
ha en fullt fungerande organisation. Även armén har
organiserats om från divisionssystem till brigadsystem.
Materiellt sett är förnyelsen som sagt omfattande.
Tyngdpunkten ligger på kärnvapen, både strategiska
och taktiska. Nya interkontinentala robotar utvecklas
för ubåtar och landsilos. Det taktiska robotsystemet
Iskander är under modernisering och stationerade
ibland annat Luga utanför St. Petersburg, varifrån
södra Finland nås. Systemet kan både skjuta konventionella, ballistiska robotar liksom kärnvapen Långt
gångna förberedelser är gjorda, vilket också övas, för
förflyttning av dessa till Kaliningrad med skottvidder
mot Polen, östra Tyskland och sydöstra Sverige.
En bekymmersam utveckling är allt fler uppgifter om
att Ryssland med sina robotar håller på att äta sig in i
det så kallade INF-avtalet från 1987. Detta avtal förbjuder innehavet av vad vi kallar för medeldistansrobotar med en räckvidd mellan 550-5000 km. Genom
att förlänga skottvidden på Iskandersystemet och
förkorta den för ett av de interkontinentala systemen
kan Kreml de-facto förfoga över denna förbjudna
förmåga. Några entydiga bevis har inte presenterats
offentligt, men klart är att det finns en amerikansk
irritation över de indikationer man säger sig ha.
Om Ryssland skulle fullfölja en sådan utveckling, så
skulle Kreml ställa Vita huset inför ett svårt dilemma. Antingen skulle man känna sig föranledd att
frambasera kärnvapen till östra Europa och riskera
en uppslitande debatt som på 70- och 80-talet om
14
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Pershingrobotorna eller så skulle man riskera en rysk
psykologisk operation som gick ut på hur övergivet
Europa blivit av USA.
För de konventionella stridskrafterna är prioriteringen luftförsvar, sjöstridskrafter och sist armén. Ryssland bygger sedan lång tid tillbaka avancerade luftvärnsrobotar med mycket långa skottvidder. Detta
hör ihop med skyddet mot amerikanska kärnvapen,
men också en analys av det amerikanska flygvapnets
styrka och USA:s förmåga att skjuta kryssningsrobotar över långa avstånd. Effekten av denna defensiva
uppbyggnad är exempelvis att alla flygtransporter till
Baltikum är omöjliggjorda intill dess luftvärnsrobotarna i Kaliningrad är neutraliserade.
På flygsidan pågår både modifieringar av existerande
stridsflygplan och utvecklingen av nya. Bland annat
försöker man bygga ett jaktplan med smygteknik
(T-50), vilket är en utmaning på gränsen för rysk
konstruktionsförmåga. Produktionen av flygplan och
helikoptrar har hittills gått i en takt som ligger väl i
paritet med planerna.
På marinsidan byggs nya atomubåtar liksom konventionella. Ett omfattande skeppsbyggnadsprogram ska bland annat producera fregatter med stark
luftvärnskapacitet. Genom dessa kommer den ryska
krigsmakten kunna utvidga sitt luftförsvar temporärt
i önskad riktning. Den ryska förmågan att bygga
örlogsfartyg gick ned ordentligt de första två decennierna efter Sovjetunionens fall.
Därför bestämde sig den förre försvarsministern
Serdjukov att anskaffa fyra stora amfibiestödsfartyg
av typen Mistral från Frankrike. Två skulle byggas i
Frankrike och två skulle byggas på licens i Ryssland.
På så sätt skulle en injektion av utländsk skeppsbyggnadskonst modernisera den ryska varvsindustrin var

tanken. I enlighet med EU:s sanktioner har Frankrike tills vidare stoppat överlämningen av det första
fartyget.
Trots ambitionerna är det på marinsidan som de
största frågetecknen finns i upprustningsprogrammet. Huvuddelen av existerande örlogsfartyg är gamla och de kommer inte kunna ersättas av nya i den
takt som krävs. Det är inte heller säkert att Ryssland
längre klarar av att producera de allra största fartygsstorlekarna kryssare och hangarfartyg längre.
Inom armén koncentreras nyproduktionen till
stridsfordon, specialfordon och raketartillerisystem.
Förmågan till telekrigföring har ökat särskilt mycket
och i Ukraina är ryska styrkor mycket skickliga på att
störa ut eller pejla radiotrafik. Luftlandsättningsförbanden, som är de enda som behållit divisionsstrukturen, har högsta prioritet. Nya luftlandsättningsbara
stridsfordon (BMD-4) tillförs dessa i hög takt.
Figur 13: Militära utgifter (mdr USD, källa: SIPRI)
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Den största förändringen som skett under den pågående försvarsreformen är införandet av uppdragstaktik som ledningsmetod. Denna i grunden tyska
metod som utvecklades under mellankrigstiden bygger på att man ger sina underställda tydliga uppgifter,
tilldelar resurser och ett bestämt syfte och därefter
lämnar stor frihet i hur uppdraget genomförs. Motsatsen kommandostyrning, där högre nivåer i detalj
reglerade hur saker skulle göras flera nivåer ned i
ledningskedjan, har tidigare lagt en stor hämsko på
rysk krigföringsförmåga. När den ryska militären har
tillägnat sig uppdragstaktiken, så kan Kreml påräkna
en stor effekt i den militära förmågan.
För att uppnå denna krävs dock att personalförsörjningssystemet stabiliseras. Planerna för närvarande

är en organisation på en miljon man, fördelade på
cirka 200 000 officerare, 500 000 kontraktsanställda
och 300 000 värnpliktiga årligen.13 För närvarande
uppgår de kontraktsanställda kring 300 000 och
bemannar i huvudsak underofficerspositioner eller
specialistbefattningar, vilket visar var den ryska ledningen anser att kraftsamlingen måste ske. Förmågan
att hålla så mycket personal anställd hänger samman
med relativt låga lönekostnader.
För att utveckla den personella förmågan bedriver
man sedan några år tillbaka överraskande beredskapsövningar med trupperna. Bara de senaste två
åren har sex större sådana genomförts över stora
delar av Ryssland. Dessa övningar är bra tillfällen för
att utvärdera tillståndet i reformen objektivt och byta
ut chefer som inte anses hålla måttet.
Sammantaget går den ryska reformen någorlunda i
förhållande till planerna. Detta innebär en avsevärd
höjning av förmåga, även om inte målen är uppnådda fullt ut. En nedgång i den allmänna ekonomiska
utvecklingen till följd av oljeprisfall och sanktioner
har hittills mötts med omfördelning från andra sektorer. Till bilden måste också läggas satsningarna på
de andra så kallade kraftministerierna, vilket innebär
att kring 40 % av statsbudgeten går till vad som kallas
den nationella säkerheten.14 Här finns stora satsningar på underrättelse- och säkerhetstjänsterna, inrikestrupperna och katastrofministeriet för att nämna
några av de viktigaste.
Dessutom har lagstiftningen liberaliserats sedan
2007 när det gäller privata säkerhetsbolag, vilket
ökar handlingsfriheten för statsmakten att genomföra operationer som kan förnekas. De statligt kontrollerade bolagen förfogar också över betydande
säkerhetsresurser. Så har Gazprom exempelvis en
egen säkerhetsstyrka om minst 20 000 personer och
opererar bland annat kvalificerade obemannade flygfarkoster (UAV).15
Övriga (Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen)
Övriga stater har följt en liknande utveckling som
Sverige med undantag för Finland som hållit fast vid
ett uttalat territorialförsvar.
Norge har deltagit i flera internationella insatser med
goda resultat. De norska försvarsansträngningarna på
hemmaplan har alltmer fått en nordlig tyngdpunkt.
Den norska försvarsmakten är väl integrerad i Nato,
och har en liten, men effektiv underrättelsetjänst.
Nyligen införde Norge som första land i världen en
könsneutral värnplikt, och har i praktiken ett blandsystem.
15

Landet har en minimal armé, en modern flotta med
bemanningsproblem och är i färd med att anskaffa
ett toppmodernt amerikanskt stridsflygplan (Joint
Strike Fighter). Detta har hotat spränga försvarsbudgeten, men statsmakterna har avdelat ett särskilt
anslag för att möta detta.

Lettland och Litauen skar drastiskt i sina anslag som
konsekvens av finanskrisen. Bägge har nu lovat att nå
2 % de närmaste åren, vilket får anses vara en viktig
förutsättning att motta militär hjälp från de andra
medlemmarna. De baltiska staterna har också bidragit med trupp i flera internationella operationer.

Danmark har varit ännu mer delaktig i internationella operationer med bland annat deltagande inom
koalitionen i Irak. Landet har behållit sitt tidigare
blandssystem med anställda underbefäl och frivilliga
värnpliktiga soldater. Danmark har också en liten
och skicklig underrättelsetjänst.

Litauen återinförde tidigare i år genom dekret värnplikt på nytt som reaktion på det upplevda hotet från
Ryssland. Nato har dessutom förlagt ett stort antal
mindre övningar i de baltiska staterna, där särskilt
amerikanska kompaniförband är att notera.

Försvarsmakten är strukturerad på samma sätt som
i Norge, men med något mindre modern materiel.
Precis som i Sverige och Norge finns det små förutsättningar för snabb tillväxt. En viss satsning görs på
offensiva cyberoperationer för framtiden.
Finlands försvarsmakt är klart störst i gruppen av
övriga länder. Försvaret åtnjuter ett högt förtroende
och stöd i samhället. Värnplikten är grundstommen
i försvarsmodellen. Värnplikten är något kort, men
effektiv. Detta innebär goda förutsättningar att öka
förmågan genom inkallelser för övning av ett stort
antal soldater.
Landet är en moderat deltagare i internationella
insatser, men där man är med är resultaten goda. De
största utmaningarna för Finland är det stora behovet av materiell förnyelse. Vidmakthållandet av en
stor armé har skett på bekostnad av en sådan. Ungefär en femtedel av arméförbanden har mycket modern materiel. Totalt sett förfogar dock armén av stor
eldkraft, inte minst genom bibehållandet av många
artillerisystem.
Finlands marin är liten och i praktiken ett defensivt kustförsvar. Flygvapnet moderniserades genom
anskaffningen av amerikanska stridsflygplan (F-18
Hornet) på 1990-talet. Nyligen förstärkte man sin
markmålsförmåga genom inköp av toppmoderna
kryssningsrobotar till dessa.
De baltiska staterna har en liknande struktur på sina
försvarsmakter. En minimal armé kompletterade
med svagt beväpnande lokalförsvarsförband. De marina inslagen är att jämföra med en beväpnad kustbevakning med enstaka undantag. Luftstridskrafterna
innehåller inget stridsflyg, utan har mest transportresurser. Istället svarar Nato för luftförsvaret genom
Baltic Air Policing (BAP).
Estland är ett av de få länderna i Nato som hållit
fast vid 2 %-målet när det gäller försvarsresurser.
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Polen är det land inom området som stärkt sitt försvar mest sedan 2008 som svar på den ryska aggressionen och upprustningen. Deltagandet i internationella operationer påminner om den danska profilen
med undantag för Libyeninsatsen, där man avstod.
Den polska försvarsmakten har omstrukturerats
kraftigt sedan Warszawapaktens upplösning. Störst
är förändringarna på armésidan, där styrkorna blivit
små i förhållande till yta och geografiska belägenhet.
Röster har höjts för återinförande av värnplikten
igen.
De polska statsmakterna har beslutat om ett stort
upprustningsprogram som innebär en omfattande
modernisering, bland annat gäller det luftvärnssystem och örlogsfartyg. Polens flotta är relativt stor,
men alltför omodern. Huvudbaseringen i Gdanskbukten är också problematisk i förhållande till
Kaliningrad. De polska luftstridskrafterna behöver
nya helikoptrar. Stridsflyget består av beprövade och
moderniserade amerikanska F-16.
Eftersom Polen har reglerat i lag hur mycket resurser
(andel av BNP) som ska avdelas till försvaret och den
polska ekonomin fortsätter att utvecklas positivt, så
kommer försvaret att stärkas över tid. Den polska
försvarsindustrin har nyligen konsoliderats och det
finns en uttalad vilja att bli mer självförsörjande inför
framtiden. Polen har både ambitionen och förutsättningarna att bli en betydande regional makt bortom
rapportens tidsgräns.

Del 3. Geopolitiska risker mot 2020
Den grundläggande drivkraften för de flesta riskerna
de närmaste fem åren är relaterade till ryska föreställningar om landet och vad som hotar landets politiska
stabilitet. Dessa kan sedan manifestera sig på olika
sätt, och också förvärras om omvärlden inte förstår
dessa korrekt eller vidtar fel åtgärder.
Det är viktigt att förstå att ryskt säkerhetstänkande
utgår från intressesfärer och nollsummespel. I realiteten erkänner inte den nuvarande ryska ledningen
gemensam säkerhet. I erfarenhetsbanken finns också
den upplevda förödmjukelsen vid Sovjetunionens
kollaps. En stark politisk vilja ska därför kompensera
strukturella svagheter för att undgå en upprepning
och regimens fall.
I det följande redovisas översiktligt tre riskscenarion
för de närmaste fem åren. De är inga förutsägelser
för framtiden, utan instrument för att värdera vår
situation och möjliga konsekvenser. Sammantaget är
de tre scenarierna inte heller den troligaste utvecklingen, det är fortfarande någon slags kontrollerad
situation likt dagens.

Sönderfallet
Ett scenario är Sönderfallet. Om den ryska ekonomin
fortsätter att stagnera och Moskva fokuserar på sin
rustning, så ökar risken för att centrum inte klarar
av att hålla ihop periferin. Redan idag är några av de
ryska regionerna och länen mycket högt skuldsatta. I
andra delar förändras den befolkningsmässiga sammansättningen, främst i områdena norr om Kaukasus. I flera delrepubliker är etniska ryssar inte längre
den största befolkningsgruppen.
Regioner i östra Ryssland med stora råvarutillgångar
kan frestas ta emot kinesiskt kapital för att kunna
överleva på sikt. Beijing lär dock gå försiktigt fram
för att inte provocera fram starka reaktioner från
centralmakten. I vår del av världen är det främst
Kaliningradlänet som kan tänkas röra sig bort från
Kreml.
Kaliningradområdet innehåller en potentiellt explosiv problembild. Ekonomiska problem och en militär
utsatthet är en fond till den politiska oro som ligger
under ytan i länet. Ett slags Kaliningrad-Maidan kan
därför inträffa som centralmakten känner sig tvungen att ingripa emot.
En sådan utveckling kräver troligen annan turbulens
i eller omkring den ryska federationen som öppnar

möjligheter för invånarna att söka sig västerut. Miljöförstöring kan förvärra och/eller påskynda en sådan
situation.
Det är i så fall mycket troligt att grannländerna skulle
förhålla sig kallsinniga till sådana försök, inte minst
på grund av länets militära betydelse för den ryska
ledningen. Däremot går det inte att utesluta myterier
likt de i Kronstadt juni 1917, mars 1921 eller fregatten Storozjevoj i november 1975.
Ekonomiska och politiska spänningar i Europa kan
försvaga EU och förvärra utvecklingen parallellt. Ett
grekiskt utträde ur valutaunionen som numera är ett
större politiskt problem än ett ekonomiskt, och skulle
kunna vara en katalysator för ett långsamt sönderfallande EU.
Så kan exempelvis framgångar för Podermos vid det
spanska valet påverka förtroendet för den betydligt
större spanska ekonomin samtidigt som EU:s södra
medlemsstater är utsatta för konsekvenserna av ett
Nordafrika med stora sociala spänningar och flyktingvåg mot Europa.
Försöken från rysk sida att underminera svagare
medlemmar i unionen som Ungern och Cypern kan
också förstärka problem med EU:s beslutsfattning. I
de svåraste nivåerna av sönderfall kan Frankrike få
en ny president som börjar föra en politik som blockerar EU:s och Nato:s reaktioner vid ökade spänningar. Parallellt med detta kan brittiska ledare känna sig
pressade av egen opinion att begära omförhandling
av EU:s fördrag, för att Storbritannien ska vara kvar i
unionen.
I alla sönderfallsvarianter kommer den stora osäkerheten vara vem som har kontrollen över de stora
kärnvapenarsenalerna. USA kommer snabbt att
engagera sig diplomatiskt/ekonomiskt för att bringa
klarhet och kontroll över det just det skeendet. Om
rysk centralmakt i ett sådant läge skulle be om militärt stöd för detta, så skulle USA klart överväga en
sådan operation.

Ultranationalism
Ett annat scenario är Ultranationalism. Vid en fortsatt radikalisering av rysk inrikes- och utrikespolitik
kan denna ta sig än mer drastiska uttryck än tidigare.
Denna kan uppstå till följd av hård ekonomisk press
under lång tid och ske i kombination med förändringar i dynamiken inom Kreml. Den nostalgiska na17

tionalismen är avsedd för att avleda starkt missnöje
genom krigsretorik och maktdemonstrationer.
Det skulle kunna bli frågan om att införliva delar
som man uppfattar som ryska, antingen i form av
ryska etniska minoriteter eller ryskspråkiga områden. Närmast till hands ligger förstås Ukraina, vilket
framförallt skulle påverka Polen negativt. Polen kommer vid en större eskalation i Ukraina tvingas höja
sin militära beredskap och ta emot flyktingar från
berörda områden.
Kommande år kommer att utvisa de ryska ambitionerna i det avseendet. Offensiver för att förbättra
egna försörjningslinjer och försvaga det ukrainska
samhällets motsvarigheter bedöms mycket troliga,
och mer ambitiösa planer som öppnande av nya
riktningar i Kharkiv eller Odessa är fullt möjliga.
I anslutning till detta kan även olika konflikter i
Moldavien underblåsas som distraktion.
I andra hand ligger Vitryssland i farozonen. Förutsättningarna för Ryssland är delvis bättre här än i
Ukraina på grund av det nära samarbetet mellan respektive krigsmakt och säkerhetstjänster. Under ytan
pågår en möjlig positionsförflyttning av den vitryske
diktatorn Lukaschenko.

väpnade sammandrabbningar.
Parallellt med denna utveckling skulle den ryska ledningen också fortsätta att hota de baltiska staterna,
bland annat för att underminera dessas ekonomier
och försöka påverka utformningen av politiken i
dessa länder.
Estland, Lettland och Litauen måste balansera på en
slak lina i dessa situationer. Samtidigt som de måste
stärka sina civila och militära försvar, så måste de
behålla trovärdigheten hos sina allierade. Dessa får
inte bibringas uppfattningen att de baltiska staterna
överdriver ryska hot. Ju närmare en någon form av
väpnad konflikt kommer, desto känsligare kommer
omvärlden vara för psykologisk påverkan.
Nationalism i Europa underblåses ytterligare i detta
scenario genom ryskt politiskt och finansiellt stöd. I
första hand är Västra Balkan sårbart, då framförallt
Europa och USA investerat politisk prestige i regionen utan framgångar. Bosnien, Kosovo och Makedonien har stelnat i sin politiska och ekonomiska
utveckling med hög arbetslöshet, politisk polarisering och etablerandet av jihadistceller.

En nostalgisk nationalism skulle också kunna söka
sig inåt med upptrappad jakt på politiska opposiUnder julen 2014 tillsatte Lukaschenko en ny regertionella och/eller försök att nationalisera utländska
ing och har börjat betona det vitryska i alla framträtillgångar i landet. Detta kan kombineras med utfall
danden. Den djupt splittrade och infiltrerade opposi- mot egna minoriteter, i synnerhet ryska judar som
tionen har deklarerat att den inte ställer upp i höstens kan pekas ut som femtekolonnare i en internationell
presidentval, då den bedömer hotet från president
sammansvärjning uppbackat av ”det anglo-saxiska
Putin som större än sin egen maktfullkomlige motbankväsendet”. Detta scenario skulle kunna ske ensvarighet.
skilt eller utgöra en ouvertyr till det farligaste scenariot: Direkt kraftmätning.
Vitryssland har också antagit lagar som medger
lagföring av icke-reguljära väpnade element, något
Direkt kraftfmätning
som bedöms vara direkt riktat mot Ryssland. På det
ekonomiska planet pågår handel, men Ryssland har
Under dessa förhållanden försöker Ryssland spräcka
flera gånger klagat på att Vitryssland utnyttjar den
Nato genom att utmana alliansen i en eller flera balryska sanktionsbelägenheten.
tiska stater på ett sådant sätt som innebär att Nato:s
Ett försök från rysk sida att gå in i Vitryssland milisvar uppfattas vara både för sent och för lamt.
tärt skulle sannolikt inte möta något större organiseEn förutsättning för att kunna lyckas med detta är att
rat motstånd från den vitryska säkerhetsapparaten.
Passivt motstånd kan inte uteslutas, men på kort sikt avleda framförallt USA:s uppmärksamhet via kriser
genom ombud. Sådana skulle kunna ske i anslutning
skulle det inte betyda särskilt mycket.
till Nordkorea, partners i Mellanöstern eller dolt stöd
Däremot skulle spänningarna med Nato och EU öka. till terrorister.
Polska och litauiska styrkor skulle sannolikt höja
Om den nuvarande polariseringen i amerikansk poliberedskapen för att motverka överspillningseffekter.
tik samtidigt har förvärras, så kan landets reaktioner
EU:s politik för östra grannskapet skulle bli kraftigt
reviderad. En del av den vitryska befolkningen skulle försvåras och försenas på ett mycket ofördelaktigt
sätt för västmakterna. Ett särskilt sårbart fönster uppförsöka fly till just Polen och Litauen, men även
står i perioden mellan det amerikanska presidentLettland, i en omfattning som bestäms av graden av
valet i november 2016 och installationen av den nya
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presidenten i januari 2017, vilket kan skapa legitimitetsproblem för det amerikanska politiska systemet
när det gäller möjligheterna att direkt konfrontera
Ryssland snabbt.
Det är osannolikt att ett sådant scenario inte direkt
skulle påverka svensk territorium eller luftrum. I
värsta fall omedelbart före en eskalering av konfliktnivån med Nato.
De baltiska staterna erbjuder olika betydelser och
möjligheter för Ryssland med en sådan ambition. Gemensamt för de tre är att de saknar strategiskt djup,
vilket innebär att en öppen invasion av länderna
skulle vara över på enstaka dagar, om dessa inte fick
något stöd utifrån.
Estland som är ekonomiskt och militärt starkast
av de tre länderna innebär ett potentiellt hot mot
handeln över St. Petersburg. Att behärska fartygstrafiken genom Finska viken kan vara ett viktigt motiv
för Ryssland att påverka estnisk politik. Den etniska
sammansättningen med cirka en fjärdedel etniska
ryssar innebär en godtagbar grund för destabilisering, i synnerhet kring gränsstaden Narva där mer än
90 % av befolkningen tillhör den ryska minoriteten.
Lettland är mest sårbart av de tre staterna. Här är
ekonomin svagare, den ryska minoriteten i liknande
andel som i Ryssland samt här har den ryska organiserade brottsligheten och korruption fått ett starkt
fäste. Särskilt i de östra delarna av landet är man
sårbar för ryskt inflytande.
Litauens egna förutsättningar är bättre än Lettlands,
eftersom man endast har cirka sex procent etniska
ryssar och en starkare militär tradition. Å andra sidan kan Ryssland hävda tillgång till en korridor mot
Kaliningrad och byggandet av en LNG-terminal vid
Klaipeda irriterar också den ryska ledningen. Litauens försök att bryta energiberoendet till Ryssland
möts bland annat genom de trakasserier som ryska
flottan utfört mot kabeldragningen mellan Sverige
och Litauen. Landet har också en mindre intern
konflikt kring den polska minoriteten i landet som
Ryssland kan utnyttja.
Beroende på graden av öppna, väpnade aktioner mot
någon eller alla de baltiska staterna, så blir Sverige
indraget i en konflikt i olika hastigheter. Om konfrontationen sker med icke-reguljära eller paramilitära medel, så kommer hävdandet av svenskt territorium och territorialhav i centrum. Detta gäller också
Finland, vars handlande också kan försöka påverkas
genom skapandet av konstruerade motsättningar
i republiken Karelen i den ryska federationen som

Helsingfors kan beskyllas för.
Nato kommer att försöka svara på ett kontrollerbart
sätt, vilket kommer att innebära behov av sjö- och
flygtransporter i första hand. Detta kommer att innebära kraftigt ökad flyg- och fartygsverksamhet på
och över Östersjön. Spänningarna ökar drastiskt med
ökad risk för felkalkyleringar på ömse sidor. Sverige
och Finland förväntas att agera tillsammans med
övriga EU-stater och USA. Om inget direkt militärt
hot uppstår mot Sverige, så kan Sverige inte påräkna
några resursförstärkningar från omvärlden, annat än
ömsesidigt informationsutbyte.
I den stund invånarna i utsatta länder uppfattar risk
för en öppen rysk inmarsch ökar risken betydligt för
flyktingströmmar från området. Från Litauen torde
den största strömmen gå mot Polen, medan personer
från Lettland antagligen flyr mot Sverige, främst Gotland. Flyende från Estland kan förväntas ta sig mot
Finland eller Sverige, beroende på var i landet man
bor och var man har kontakter.
I det värsta fallet ovan, så torde svenskt och finskt
territorium bli föremål för direkta stridshandlingar.
Med den höga stridsberedskap som luftlandsättnings- och marinfanteriförband kan inta och med
det övningsmönster som Ryssland på kort tid etablerat, så kan man överraskande besätta delar av Gotland och Åland. En möjlig option är också att minera
Östersjöutloppen i samband med detta.
Genom tillförsel av luft- och sjömålsrobotar i anslutning till detta, så kan ryska styrkor temporärt
utvidga sitt luft- och kustförsvar i Östersjöområdet
för genomförandet av en inmarsch i Baltikum som
ställer Nato inför fait accompli. En sådan inmarsch
behöver inte ske i alla tre staterna initialt, och inte
heller omfatta hela territoriet hos de drabbade. Det
kan räcka att demonstrera Natos oförmåga, för att
uppnå de politiska målen att etablera en ny ordning
slutgiltigt.
Beroende på riskvilligheten kan också flyg- och marinbaser i Sverige och Finland beskjutas med robotar
från marken, luften och havet. Mer troligt initialt
är att ländernas regeringar får några timmar på sig
att garantera neutralitet, för att spara resurser och
ge länderna möjlighet att stå utanför en kommande
drabbning. Att ge offentlighet åt sådana villkor skulle
sätta stor press från folkopinionerna på ländernas
politiska system och försvaga motståndsförmågan.
Sådana diplomatiska noter skulle dessutom kunna
förstärkas med framtvingade störningar på exempelvis el- och telenäten. Under årets kallaste månader
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kan energibehoven för uppvärmning mångfaldiga
påfrestningarna för alla utsatta stater.
I praktiken skulle framförallt Sverige bli tvunget att
stödja sina partners transportbehov, eftersom landet
ligger där det ligger och integrationen i det västliga
försvarssystemet. Om Ryssland skulle stänga Östersjöutloppen, så skulle militär hjälp till det baltiska
området delvis behöva gå över svenskt territorium.
Det skulle kunna röra sig om flygrörelser från norska
flygbaser eller hangarfartygsgrupper i Norska havet.
Vidare skulle krav framställas på svensk minröjning
i Öresund liksom möjliga förnödenhetstransporter
via västra Sverige till hamnar på ostkusten för vidare
transport över Östersjön. Den svenska statsledningens beslut i ett sådant läge skulle få konsekvenser
flera decennier framåt.
Om Gotland inte skulle vara besatt av ryska styrkor,
så skulle starka önskemål resas från Nato om basering på ön med motsvarande kvalificerade resurser.
Minsta uppfattade indikation om detta på rysk sida
skulle innebära en kapplöpning till ön.
I samband med en skisserad kraftmätning, så skulle
den militära aktiviteten i norr öka i paritet med utvecklingen i övrigt. Ryska ubåtar skulle gå till havs i
alla varianter liksom höjd beredskap på luftförsvaret.
I det värsta fallet, så går det inte att utesluta direkta
operationer mot norra Finland och möjligen norra
Sverige för att utvidga sitt luftförsvar.
Inför en förestående risk för direkta sammandrabbningar mellan ryska och amerikanska stridskrafter
varhelst det skulle ske, så finns också möjligheter
för Ryssland att genomföra mark- och amfibieoperationer mot norra Norge inklusive Svalbard för att
motsvarande sätt förbättra skyddet av Murmanskområdet. I samma tankegång och riskvilja finns också
möjligheterna att besätta del av Bornholm för att
försvåra västmakternas undsättande av sina östligaste
medlemmar. Detta är antagligen inte nödvändigt,
men samtidigt en trolig option i en rysk anfallsplan.
I den vardagliga varseblivningen går det en skarp
gräns mellan de baltiska staternas östra gräns och
Ryssland, som många inte kan tänka sig kan bli överskriden. Genom att först begagna sig kontroll över
områden på Gotland och Åland, så skulle den ryska
generalstaben kunna gå runt vad som skulle kunna
vara en mental Maginotlinje på samma sätt som
Tyskland anföll Frankrike genom Beneluxländerna i
maj 1940.
Grunden för en eventuell rysk framgång i de beskriv20

na scenarierna bestäms främst av snabbheten och
förmågan att begränsa konflikten maximalt. Budskapet till Washington måste från första stund vara att
detta inte är en direkt konflikt länderna emellan. Ju
större amerikanska intressen som hotas direkt, desto
starkare skulle svaret bli.
Det stora osäkerhetsmomentet för rysk del är hur
de amerikanska intressena uppfattas ur amerikanskt
perspektiv. För amerikansk del står inte bara Nato:s
trovärdighet och sammanhållning i Europa på spel.
Trovärdigheten är global, eftersom vänner - och dessas fiender - i främst Mellanöstern och Asien kommer
dra slutsatser om amerikansk beredvillighet att agera
för att skydda allierade och partners. Risken är uppenbar att Ryssland felkalkylerar skillnaden mellan
exempelvis en avgående presidentadministrations
uppfattning om amerikanska säkerhetsintressen med
det bredare säkerhetsetablissemangets perception av
desamma.
Under hela processen skulle dessutom hot om insatser med kärnvapen sväva över samtliga beslutsfattare,
vilket ökar graden av osäkerhet och irrelevans i alla
bedömningar hos alla inblandade. Provsprängning av
kärnvapen i perioden före en kraftmätning kan inte
uteslutas, i synnerhet som de ryska kärnvapenantydningarna som rapporterats det senaste året kan tappa
trovärdighet över tid. Direkta hot mot USA inom
kärnvapendimensionen är däremot uteslutna i detta
scenario.
Försök till störningar på det finansiella systemet kan
också initieras i större skala genom cyberattacker
med svåridentifierade aktörer för att påskynda accepterandet av ryska villkor.
Konsekvenserna av Sveriges ekonomiska exponering
mot det beskrivna området kommer i två former.
Direkt i form av vilka tillgångar som skulle bli utsatta
och hur handeln skulle påverkas vid de olika scenarierna. På ett mer indirekt plan för hur ekonomiskt
starka aktörer i övriga delar av världen uppfattar
risken för att dessa skulle kunna förverkligas i någon
form. Om säkrare alternativ uppfattas, så kanske
utländska direktinvesteringar hamnar någon annanstans än i regionen.
Till detta kan läggas de försvars- och säkerhetspolitiska konsekvenserna vid rysk dominans över Baltikum vid sämsta utfall i scenario Direkt kraftmätning.
Sverige skulle sannolikt tvingas till en kraftig militär
upprustning som ny frontstat och ingå bilaterala
avtal med framförallt USA och Storbritannien för
att garantera sin säkerhet. Kostnaderna för en så-

dan upprustning skulle belasta statsbudgeten med
minst ytterligare 60 Mdr årligen, givet antagandet
att Sverige skulle återgå till en försvarsnivå motsvarande i början av 1990-talet. Alternativet att anpassa
politiken i rysk riktning bedöms vara utesluten, givet
Sveriges exportekonomi.
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