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Överbefälhavarens förord
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har försämrats. Rysslands 
agerande och invasionen av Ukraina utmanar fundamenten i den europeiska 
säkerhetsordningen på vilken även Sveriges säkerhet vilar. Ett militärt angrepp på 
Sverige eller påtryckningar med militära maktmedel kan inte uteslutas.

Försvarsmakten ska försvara Sverige, våra gränser, vårt folk och vår frihet att leva 
som vi själva väljer. Vi som arbetar i Försvarsmakten bidrar varje dag till det aktiva 
försvaret. Vår roll är att med en trovärdig krigföringsförmåga tillsammans med 
övriga delar i totalförsvaret visa att Sverige kommer att försvaras med de förmågor 
och medel vi väljer. 

Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD) beskriver Försvarsmaktens 
militärstrategiska utgångspunkter och hur Försvarsmakten ska användas för att 
med våra samordnade resurser försvara Sverige. Försvarsmaktens militärstrategiska 
koncept är kärnan i MSD 22.

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept innebär att, tillsammans med det 
civila försvaret, avskräcka från angrepp och påtryckningar mot Sverige och 
verka konfliktförebyggande. Vi har ständigt en anpassad beredskap som ger oss 
handlingsfrihet. Om det värsta trots allt skulle inträffa och Sverige blir utsatt 
för ett väpnat angrepp ska vi, tillsammans med övriga delar i totalförsvaret och 
Sveriges internationella partners, snabbt möta en angripares försök att inkräkta 
på Sveriges suveränitet och uthålligt bestrida varje försök att med vapen betvinga 
vår nation.

Vi visar också att vi inte står ensamma. Säkerhet byggs bäst tillsammans med 
andra och Sveriges försvarsmakt har ett nära samarbete med andra. Om ett land 
drabbas av en militär konflikt påverkar detta oundvikligen närliggande länder. 
Sveriges försvarspolitik bygger på internationellt samarbete. Ytterst kan det 
handla om att ge och ta emot militärt stöd.

Sverige har ansökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Detta är ett stort steg 
för Sverige och ett paradigmskifte för Försvarsmakten. Antagningsprocessen tar 
tid och innan den är fullt genomförd öppnar det för påverkansmöjligheter för en 
antagonist. Vi ska därför fortsätta att verka enligt MSD 22 under denna period. 
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Under anslutningsprocessen ska Försvarsmakten lösa sina huvuduppgifter med 
utgångspunkt i föreliggande militärstrategiska koncept.

MSD är en vägledning för Försvarsmaktens anställda, våra nationella och 
internationella samarbetspartners och en signal till övriga världen om hur vi avser 
försvara Sverige och hur vi omsätter Försvarsmaktens uppdrag att möta varje hot 
och klara varje utmaning. 

Micael Bydén
Överbefälhavare
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MILITÄRSTRATEGISKT KONCEPT

Sverige ska försvaras

Tillsammans med det övriga totalförsvaret ska det militära försvaret 
utgöra en tröskel som är avhållande för den som vill angripa eller utöva 
påtryckningar på Sverige. Detta ska åstadkommas genom trovärdighet 
i krigföringsförmågan baserad på tillgänglighet av dugliga krigsförband 
och vårt nära samarbete med andra myndigheter, företag, stater och 
organisationer. Försvarsmaktens målsättning är att tydliggöra att Sve-
rige ständigt försvaras mot varje form av angrepp med de medel vi väl-
jer.

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept beskriver huvuddragen i 
vår militära strategi, hur vi avser försvara Sverige och uppnå våra mili-
tärstrategiska målsättningar i närvaro av de hot och utmaningar som 
Sverige och Försvarsmakten ställs inför.

Enligt Försvarsmaktens militärstrategiska koncept ska Försvarsmak-
ten verka krigsavhållande och förebygga krig och konflikter genom 
ett aktivt försvar, snabbt möta ett väpnat angrepp för att vinna tid och 
skapa handlingsfrihet samt genomföra försvarsoperationer i syfte att 
ensamma uthålligt bestrida en angripares kontroll alternativt bryta 
fiendens anfallskraft tillsammans med andra.

Det militärstrategiska konceptet baseras på uppdragstaktik som led-
ningsfilosofi vilket innebär att Försvarsmaktens chefer med personal 
aktivt agerar utifrån rådande förutsättningar mot tydliga målsättningar. 
Vidare ska varje individs förmåga tillvaratas genom en utvecklad 
ansvarskultur och god uppfattning om de mål och avsikter som ska 
uppnås.

Vid varje tillfälle väljer Försvarsmakten den typ av operation som bäst 
möter antagonistisk påverkan. Vår motaktion är alltid resolut, tidsan-
passad och avvägd.

VI GER ALDRIG UPP
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Bild 1 Försvarsmakten i skärgårdmiljö. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten
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DOKTRIN

1. Inledning

1.1 Syftet med militärstrategisk doktrin

Doktrin betyder tydliggjord lära, i politiska och militära sammanhang med 
tillägget: som grundval för handling. Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin 
(MSD) omsätter den politiska inriktningen i militärstrategiska utgångspunkter. 
Den beskriver hur Försvarsmakten ska använda militära maktmedel för att uppnå 
de säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar samt hur vi 
med tillgängliga resurser ska försvara Sverige. 

MSD bildar militärstrategisk utgångspunkt för Försvarsmakten. I MSD inriktar 
överbefälhavaren försvarsplaneringen i typsituationerna normalläge, säkerhets-
politisk kris och väpnat angrepp. 

Kärnan i MSD är Försvarsmaktens militärstrategiska koncept. Med koncept avses 
här en bärande idé och ett utvecklat sätt att tänka, en tänkt lösning på ett givet 
problem. I MSD sammanfattas och synliggörs några av de huvudsakliga militär-
strategiska utmaningar som Försvarsmakten har att möta. Försvarsmaktens 
militärstrategiska koncept beskriver huvuddragen i vår militära strategi och hur vi 
avser uppnå våra militärstrategiska målsättningar i närvaro av dessa utmaningar.

MSD tydliggör Försvarsmaktens militärstrategiska inriktning och utgör därmed 
även en grund för Försvarsmaktens militärstrategiska kommunikation till omvärl-
den angående hur Sveriges försvar avses nyttjas.

1.2 Doktrinens sammanhang

Försvarsmaktens doktrin utgör ett inriktande dokument för Försvarsmakten. 
Försvarsmaktens doktrin består av militärstrategisk doktrin, doktrin för gemen-
samma operationer (DGO) samt doktrintillägg för ledning, underrättelse- och 
säkerhetstjänst, logistik och militärstrategisk kommunikation. Som komplement 
till Försvarsmaktens doktrin utvecklas tillämpning på taktisk nivå i reglementen 
och handböcker.
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MSD ska ge riktning och övergripande vägledning för Försvarsmaktens personal 
och peka ut den militärstrategiska huvudkursen för vår samverkan med andra 
aktörer, myndigheter och partners. Den ska inte förstås som en rigid ram utan 
som en stadig plattform för initiativ och pragmatiskt handlande som förklarar 
hur vi ska tänka snarare än vad. 

MSD ska vara användbar oberoende av organisatoriska lösningar och normala 
skiftningar i omständigheter. 

Sverige har ansökt om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Detta föranleder 
en revidering av doktrinär inriktning. Revidering av Försvarsmaktens doktrin 
och införande av tillämpning av fastställd Nato-doktrin kommer att genomföras 
efter det att processen för antagning har slutförts och Sverige har antagits som 
fullvärdig medlem. Under tiden denna process pågår gäller föreliggande doktrin 
i sin helhet. 

LED

UND

LOG
MSD

DGO

Doktrintillägg
• Doktrintillägg Ledning

• Doktrintillägg Underrättelse- 
   och säkerhetstjänst

• Doktrintillägg Logistik
• Doktrintillägg Militär-
   strategisk kommunikation

FÖRSVARSMAKTENS DOKTRIN

• Militärstrategisk doktrin 
• Doktrin för gemensamma 
   operationer

Bild 2 Försvarsmaktens doktrin. Illustration: Anna-Karin Wetzig/Försvarsmakten.



DOKTRIN

12

1.3 Målgrupp

Den primära målgruppen för MSD är chefer och stabsmedlemmar på militär-
strategisk nivå. Vidare ska all personal i Försvarsmakten ha sådan kännedom om 
MSD som behövs för tjänsten. Det är varje chefs ansvar att utbilda sin personal i 
tillämpliga delar beroende på ansvar och uppgift. 

MSD ska användas inom militär utbildning vid Försvarsmaktens skolor samt vid 
Försvarshögskolan. 

Övriga målgrupper är personal vid andra myndigheter som arbetar med försvar 
och säkerhet, samt aktörer som samverkar med det militära försvaret. En målgrupp 
är även våra internationella partners och övriga internationella aktörer.

1.4 Disposition

MSD består av fem huvuddelar:
 – Kapitel 2 förklarar begreppen strategi, militärstrategi och militär krigförings-

förmåga inom ramen för Försvarsmaktens uppdrag. 

 – Kapitel 3 redogör för Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska inriktning och 
Försvarsmaktens uppdrag samt sammanfattar våra militärstrategiska mål-
sättningar. 

 – Kapitel 4 identifierar de huvudsakliga militärstrategiska utmaningarna för 
Sveriges säkerhet baserat på det säkerhetspolitiska och militärstrategiska om-
världsläget.

 – Kapitel 5 redovisar Försvarsmaktens militärstrategiska koncept inklusive 
domänkoncept och koncept för de militärstrategiska funktionerna. De stra-
tegiska typsituationerna normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp 
beskrivs. 

 – Kapitel 6 beskriver hörnstenarna i ett framgångsrikt försvar av Sverige.
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2. Strategi och militärstrategi

2.1 Strategi

En strategi är en övergripande ansats för att hantera specifika problem och nå ett 
förelagt syfte med tillgängliga medel. Att utveckla en strategi innebär att förena 
mål (vad vi vill), medel (vilka resurser vi har eller måste skapa) med metod (hur 
resurserna kan användas för att nå målet). Strategi är således en systematisk 
kombination av olika sinsemellan samverkande och förstärkande mål, medel och 
metoder. 

En nationell strategi utgår från landets politiska ledning, ibland benämnd som 
den politisk-strategiska ledningsnivån. I Sverige är det riksdag och regering som 
beslutar övergripande nationella strategier utifrån råd från olika företrädare för 
centrala instanser. Nationella strategier kan vara öppna, delvis eller i sin helhet 
hemliga. De kan vara formulerade som en helhet eller delvis utgöras av mer 
informella utgångspunkter och samförstånd. 

Ett exempel på en öppen strategi är Sveriges nationella säkerhetsstrategi. En 
säkerhetsstrategi beskriver hur och med vilka metoder ett lands grundläggande 
säkerhetspolitiska mål ska förverkligas med hjälp av egna politiska, militära och 
ekonomiska maktmedel.

Ett lands säkerhets- och försvarspolitiska strategier formuleras dock inte enbart 
utifrån viljan hos dess statsledning utan är också en produkt av flertalet andra 
faktorer. Viktiga sådana faktorer är bland andra ett lands geografiska läge, dess 
strategiska kultur1 samt maktbalans och interaktioner i det internationella 
systemet.

1 Olika aktörer har olika strategisk kultur, vilket innebär att de värderar faktorer och väljer förfaringssätt 
utifrån sin egen historia, förförståelse och bärande samhällsidé.
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2.2 Militärstrategi

Med begreppet militärstrategi avses inriktning, skapande och nyttjande av en stats 
egna militära resurser. Militärstrategi ska därför förstås som den militära aspekten 
av en nationell strategi. I militärstrategin omsätts statsmakternas säkerhets- och 
försvarspolitiska mål och strategier för det militära försvaret samt åtgärder för 
att stödja säkerhetspolitikens och försvarspolitikens genomförande. Med militärt 
försvar avses för svensk del den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten med 
stöd av försvarsmyndigheter, delar av de frivilliga försvarsorganisationerna, delar 
av försvarsindustrin samt eventuella internationella samarbetspartners. 

Försvarsmakten är genom sin krigföringsförmåga ett redskap för våld eller hot 
om våld, syftande till att bevara eller förändra ett tillstånd. Detta är en iterativ 
process där ingångsvärden hela tiden förändras genom händelser i omvärlden, 
förändringar i de säkerhets- och försvarspolitiska styrningarna eller efter analyser 
och slutsatser på olika nivåer i Försvarsmakten. Den politiska startpunkten för 
den svenska militärstrategin är försvarspolitiska uppdrag, med mål och resurser, 
på kort och lång sikt, kopplade till Försvarsmaktens uppgifter.

Den militärstrategiska analysen identifierar förutsättningar för Försvarsmaktens 
uppgifter och den kapacitetsuppbyggnad som krävs för att lösa dessa. Den 
militärstrategiska analysen omfattar därför alla förhållanden internt och externt, 
även de som ligger utanför Försvarsmaktens omedelbara uppgifter och ansvars-
områden, om dessa på något sätt påverkar Försvarsmaktens förutsättningar för att 
kunna utföra sitt uppdrag.

All verksamhet inom Försvarsmakten, såväl förmågeutvecklande, förmåge-
skapande och förmågenyttjande, ska genomföras med utgångspunkt i de militär- 
strategiska förutsättningarna och målen.
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Politisk verksamhet

Operations-
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myndigheter
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Operativ
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Intresseområde

Bild 3 Strategisk, militärstrategisk och operativ verksamhet. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten
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Bild 4 Försvarsmakten i samhället. Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten.

2.3 Militär krigföringsförmåga

Med militär krigföringsförmåga avses den samlade förmågan att föra krig. 
Försvarsmaktens samlade krigföringsförmåga kan beskrivas som en kombination 
av konceptuella, fysiska och moraliska faktorer, som tillsammans bildar en helhet.

 – Konceptuella faktorer reflekterar sättet att tänka, sättet att föreskriva handling 
baserat på förståelse, kunskap, doktrin, standarder och lagrum, sättet att skapa 
ordning och struktur. 

 – Fysiska faktorer reflekterar stridskrafternas fysiska tillgångar i form av per-
sonal, materiel och infrastruktur.

 – Moraliska faktorer reflekterar mänskliga egenskaper som vilja, mod, tålighet, 
anda, ledarskap, utbildning, övning, träning och etik.

De konceptuella faktorerna omfattar Försvarsmaktens samlade doktrin. I militär-
strategisk doktrin beskrivs Försvarsmaktens militärstrategiska koncept, utgående 
från de militärstrategiska målsättningarna. Operationalisering av konceptet sker 
i Doktrin för gemensamma operationer, doktrintillägg och taktiska reglementen 
och handböcker.
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De fysiska faktorerna omfattar Försvarsmaktens personal, materiel och infra-
struktur och utgår ifrån den konceptuella inriktningen och tilldelade medel. 
Försvarsmaktens stridskrafter delas in i armé-, marin-, flygvapen-, special-, 
hemvärns och försvarsmaktsgemensamma förband2. Alla delar av Försvars-
maktens organisation och all personal som har uppgifter vid höjd beredskap samt 
materiel och anläggningar krigsorganiseras och krigsplaceras.

De moraliska faktorerna omfattar de drivkrafter som påverkar individens, grup-
pens och hela Försvarsmaktens förmåga att lösa våra uppgifter. De uttrycks i 
Försvarsmaktens värdegrund och i synen på vår militära profession som omfattar 
varje krigsplacerad och anställd i Försvarsmakten3.  

KRIGFÖRINGSFÖRMÅGA

Fysiska
faktorer

Stridkrafter
Personal

Övr. faktorer

Koncep-
tuella

faktorer

Doktrin
Policy

Moraliska
faktorer

Vilja
Ledarskap

Värdegrund

Bild 5 Krigföringsförmågan vilar på tre pelare. Illustration: Anna-Karin Wetzig/Försvarsmakten

2 Detta är den indelning av Försvarsmakten som statsmakten har angivit i sin instruktion. I MSD används 
samlingsbegreppet ”stridskrafter” som ett övergripande begrepp för samtliga militära förband och förmågor.
3 Dessa finns beskrivna i Vår militära profession, Underbilaga 1.1 till FMSI 2015 Ä1 (FM2015-1597:7).
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Krigföringsförmågan som del i den militära strategin

Krigföring måste förstås som en helhet och krig sker i växelverkan med 
motståndaren och mot dennes kritiska sårbarheter. Det är därför inte meningsfullt 
att diskutera militär krigföringsförmåga som en isolerad företeelse. Den relativa 
förmågan beror alltid på uppdraget, motståndet och sammanhanget.

En trovärdig krigföringsförmåga byggs upp av flera olika komponenter inom 
faktorerna ovan, t.ex. materiell förmåga, flexibel beredskap samt förmågan att fatta 
rätt beslut i rätt tid. Trovärdighet bygger också på de signaler som kommuniceras 
till omvärlden genom exempelvis övningar. Både medborgare, beslutsfattare och 
anställda i Försvarsmakten behöver ha grundläggande förtroende för krigförings-
förmågan. Externt förtroende bidrar till att vår krigföringsförmåga uppfattas 
som trovärdig av våra motparter och intern trovärdighet bidrar i sin tur till vår 
försvarsvilja och motståndsanda.

Genom sitt varande eller agerande möjliggör Försvarsmakten olika handlings-
alternativ för den politiska och militära ledningen. Att kunna eskalera respektive 
de-eskalera är en viktig del av krigföringsförmågan och den militära strategin. 
Detta är särskilt viktigt i ett ansträngt säkerhetspolitiskt läge eller säkerhetspolitisk 
kris, i synnerhet om en antagonists agerande är sårbart för rubbningar i 
styrkeförhållanden eller förändringar i konfliktnivå.  Förmågan kan åstadkommas 
genom olika medel och instrument. Exempel kan vara att knyta händelsers 
ursprung till en antagonistisk aktör, att påvisa en beredskap och beredvillighet att 
använda militära medel för att möta ett föreliggande hot, eller att avge ett direkt 
militärt svar, avgränsat i tid och rum. 

Det är avgörande att vid varje enskilt fall analysera vad som kan verka eskalerande 
eller de-eskalerande. Inaktivitet eller uteslutande defensiva åtgärder är inte alltid 
de-eskalerande. Ibland kan ett offensivt och beslutsamt agerande under rätt 
förutsättningar ha större de-eskalerande effekt.
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3. Militärstrategiska utgångs-
punkter

3.1 Sveriges säkerhetspolitiska mål och  
intressen4

Sveriges säkerhetspolitik syftar till att garantera landets oberoende och själv-
ständighet, värna suveräniteten, Sveriges intressen, grundläggande värderingar 
samt säkerställa svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan 
påtryckning. 

Den svenska säkerhetspolitiken ska förebygga krig och framväxten av hot mot 
svensk, nordisk och europeisk säkerhet. Det är av stor vikt för Sverige att den 
europeiska säkerhetsordningen och dess grundläggande principer upprätthålls 
och respekteras i alla staters agerande. Till dessa hör grundläggande regler om att 
territorium inte får förvärvas med våld och respekten för varje lands suveränitet, 
territoriella integritet och rätt att självständigt och utan inblandning bestämma 
sin säkerhetspolitiska väg. 

Omvärldsutvecklingen ställer krav på en aktiv, bred och ansvarsfull utrikes- och 
säkerhetspolitik. Det ligger i Sveriges intresse att bejaka samverkan och dialog 
mellan länder och stå upp för en världsordning baserad på folkrätten. Sverige 
har flera instrument till sitt förfogande för att hantera utmaningar och hot i och 
utom närområdet, inklusive det militära försvaret. Ytterst ska Sverige, enskilt och 
tillsammans med andra stater och organisationer, kunna försvaras mot ett väpnat 
angrepp.

Säkerhet byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet 
avvärjs i gemenskap och samverkan med andra stater och organisationer. Sverige 
har genom medlemskapet i Europeiska unionen (EU) förpliktelse att solidariskt 
medverka till Europas säkerhet och för EU:s möjlighet att verka för fredlig och 
demokratisk utveckling i dess omvärld.

4 Såsom uttryckt i bl.a. Utrikesdeklarationen 2022, Regeringsförklaringen 2021 samt Regeringens proposi-
tion 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025, antagen genom riksdagsbeslut 20201215 enligt Försvarsutskottets 
betänkande 2020/21:Fö4.
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I regeringens rapport efter analys av den säkerhetspolitiska situationen 2022 står 
att läsa följande. Rysslands agerande innebär att den säkerhetspolitiska situationen 
i Sveriges närområde och övriga Europa på ett väsentligt sätt försämrats jämfört 
med bedömningen som gjordes i anslutning till försvarsbeslutet 2021–2025. 
Detta kräver att Sverige stärker försvarsförmågan och fördjupar existerande 
försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten. Sverige behöver se över hur landets 
säkerhet kan stärkas, också genom att ta ställning till ett svenskt Natomedlemskap. 
Ett svenskt Natomedlemskap skulle höja tröskeln för militära konflikter och 
därmed ge en konfliktavhållande effekt i norra Europa5. Efter att rapporten har  
redovisats har en riksdagsdebatt genomförts och därefter beslutade regeringen att 
lämna in Sveriges ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

3.2 Försvarspolitisk inriktning6

Sveriges nationella försvarsansträngningar i form av totalförsvaret samt våra 
internationella försvarssamarbeten utgör de två ben på vilka den svenska försvars-
politiken står. 

Det svenska totalförsvaret, bestående av det samlade militära och civila försvaret, 
ska utformas och dimensioneras för att kunna möta angrepp mot Sverige. Om 
Sverige angrips ska totalförsvaret bidra till försvarsansträngningarna och försvara 
Sverige.

De internationella försvarssamarbetena bidrar till att höja det nationella 
försvarets förmåga och förmågan att agera tillsammans med andra samt tjänar 
ett viktigt säkerhetspolitiskt syfte. Samarbeten med olika stater kring, eller med  
engagemang i, närområdet är av särskilt stor betydelse eftersom de bidrar till 
stabiliteten i närområdet. Sveriges nära försvarssamarbete med Finland intar här 
en särställning. 

Sverige bygger redan i nuläget aktivt säkerhet tillsammans med andra stater 
och organisationer. Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen omfattar 
EU-medlemmar samt Storbritannien, Norge och Island men innebär inga 
ömsesidigt bindande säkerhetsgarantier. Ett medlemskap i Nato stärker Sveriges 
förmåga att bidra till säkerheten i Europa och ökar våra möjligheter att ge och 
ta emot civilt och militärt stöd. Samtidigt innebär ett medlemskap en betydande 
förändring av vår försvarspolitiska inriktning.

5 Regeringens rapport ”Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige”, DS 2022:7
6 Såsom uttryckt i bl.a. Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025
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Detta kommer att medföra en revidering av Försvarsmaktens uppdrag, vår 
doktrin och innehållet i vårt militärstrategiska koncept. Fram till dess att Sverige 
blir en fullvärdig medlem av Nato bedrivs Försvarsmaktens verksamhet i enlighet 
med den inriktning som framgår av föreliggande militärstrategisk doktrin.

Bild 6 Högvakten. Foto: Försvarsmakten

Sverige ska försvaras

3.3 Försvarsmaktens uppdrag

I instruktionen för Försvarsmakten7  anges i de tre inledande paragraferna följande 
övergripande ansvar (utdrag): 

 – Försvarsmaktens huvuduppgift är att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp.

 – Försvarsmakten ska främja Sveriges säkerhet och hävda Sveriges territoriella 
integritet. Myndigheten ska ha förmåga att värna Sveriges suveräna rättigheter 
och svenska intressen samt att förebygga och hantera konflikter och krig såväl 
nationellt som internationellt.

7 Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 
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 – Försvarsmakten ska kunna utföra sina uppgifter självständigt eller i samverkan 
med andra myndigheter, stater och organisationer.

 – Försvarsmakten ska med myndighetens befintliga förmåga och resurser kunna 
lämna stöd till civil verksamhet.

 – Försvarsmakten ska organisera krigsförband och vidta de förberedelser i övrigt 
som behövs för att kunna lösa myndighetens huvuduppgift.

 – Försvarsmakten ska planera för att kunna genomföra påskyndad krigsför-
bandsproduktion.

 – Försvarsmakten ska bedriva omvärldsbevakning och upptäcka och identifiera 
yttre hot mot Sverige och svenska intressen samt ta fram underlag för beslut 
om höjd beredskap.

 – Försvarsmakten ska kunna ge och ta emot militärt stöd.

 – Försvarsmakten ska med myndighetens tillgängliga resurser kunna påbörja 
operativ verksamhet omedelbart. Krigsorganisationen ska kunna mobiliseras.

 – Försvarsmakten ska ha en aktuell försvarsplanering. Planeringen ska omfatta 
alla resurser som är nödvändiga för att genomföra Försvarsmaktens verksamhet.

 – Försvarsmakten ska kunna delta i såväl kortvariga som långvariga interna-
tionella militära insatser.

 – Försvarsmakten ska bedriva försvarsunderrättelseverksamhet och militär säker- 
hetstjänst.

Kärnan i Försvarsmaktens uppdrag är att försvara Sverige  
samt främja svensk säkerhet och svenska intressen  

genom operationer i Sverige och utomlands.
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3.4 Militärstrategiska målsättningar

Förordningen med instruktion för Försvarsmakten utgör, tillsammans med de 
planeringsförutsättningar och krav på Försvarsmaktens operativa förmåga som 
anges i regeringens inriktning8, grunden för Försvarsmaktens verksamhet och 
våra militärstrategiska målsättningar. Dessa kan sammanfattas enligt följande:

Försvarsmakten ska försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. 

Försvarsmakten ska ha robust förmåga att hävda Sveriges suveränitet och territo-
riella integritet, motstå påtryckningar med militära maktmedel i normalläge och 
säkerhetspolitisk kris samt påverka en angripare i tillräcklig omfattning för att 
tvinga denne till vägval som är gynnsamma för oss. 

Försvarsmakten ska enskilt och med stöd från andra staters eller organisationers 
stridskrafter kunna bestrida och bryta fientlig operativ kontroll. Försvarsmakten 
ska kunna genomföra operationer utanför svenskt territorium för att på djupet 
bestrida en angripares handlingsfrihet samt efter ett angrepp kunna genomföra 
fortsatt motstånd och störa angriparens verksamhet även när ogynnsamma 
styrkeförhållanden råder.

Försvarsmakten ska verka krigsavhållande i närområdet. Försvarsmakten ska 
genom sitt uppträdande och sina förmågor få en eventuell angripare att avstå från 
angrepp, exempelvis genom att ändra sina planer och/eller avbryta fientliga eller 
provocerande handlingar. Förmågan till väpnad strid är grunden för Försvars-
maktens förmåga att verka avhållande. 

Försvarsmakten ska ständigt upprätthålla beredskap och kunna aktivera eller 
mobilisera samtliga krigsförband samt efter beslut kunna sätta upp nya krigs-
förband genom forcerad styrketillväxt. Väpnat angrepp och hybrida hot ska 
kunna mötas tidigt, vilket kräver tillgängliga förband.

Sverige ska kunna ge och ta emot militärt stöd och Försvarsmakten ska därför 
utveckla den gemensamma operationsplanläggningen med Finland samt samordna 
operationsplanering med Danmark, Norge, Storbritannien och USA.

8 Inriktning för Försvarsmakten 2021-2025, Regeringsbeslut 30, 20201217
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Den samordnade planeringen inom Nato-samarbetet kommer att utvecklas 
succesivt i takt med att Nato-medlemskapet implementeras.

Försvarsmakten ska kunna genomföra internationella operationer även utanför 
närområdet och bidra till att förebygga och hantera konflikter.

Försvarsmakten ska kunna skydda egen verksamhet, anläggningar, infrastruktur 
och informationstillgångar samt kunna utöka närvaron i viktiga områden. 
Försvarsmakten ska även kunna lämna stöd till civil verksamhet och bidra till 
skydd av samhällsviktiga funktioner, enskilt samt i samverkan med övriga aktörer 
i totalförsvaret. 

Försvarsmaktens militärstrategiska målsättningar är att kunna  
försvara Sverige mot väpnat angrepp, hävda Sveriges suveränitet  

och territoriella integritet,  bestrida och bryta fientlig kontroll,  
verka krigsavhållande i närområdet, upprätthålla beredskap,  

ge och ta emot militärt stöd, förebygga och hantera  
internationella konflikter samt skydda egen verksamhet,  

civil verksamhet och samhällsviktiga funktioner.
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4. Militärstrategiska utmaningar
För att Försvarsmakten ska kunna uppnå de militärstrategiska målsättningarna 
krävs att vi identifierar de utmaningar och hot som Sverige ställs inför och 
hur vi påverkas av en osäker och föränderlig omvärld. MSD sammanfattar 
Försvarsmaktens huvudsakliga utmaningar under ett antal tematiska områden 
med ett brett fokus. Vissa av dessa är bestående över tid och vissa har en föränderlig 
karaktär och kan skifta snabbt i betydelse och omfång.

4.1 Sveriges militärgeografiska läge

Sveriges geografiska närområde utgörs av de nordiska länderna, hela Östersjö-
området, Öresund, Skagerrak, Kattegatt, Nordsjön, Norska havet, Nordkalotten 
samt Barentsområdet.

De militära och säkerhetspolitiska huvudaktörerna i Sveriges närområde är 
Ryssland, USA och Nato-länderna. EU är också en viktig säkerhetspolitisk aktör 
i området, inte minst genom sin ekonomiska politik och sina utrikespolitiska 
ställningstaganden. 

Norra Europa, inklusive Arktisregionen, utgör ett militärgeografiskt samman-
hängande område. Havsområdena mellan Grönland, Island och Färöarna är 
strategiskt viktiga för både Nato och Ryssland, givet deras betydelse för skyddet av 
Natos förstärkningstransporter över Nordatlanten, respektive Rysslands strategiska 
plattformars tillträde till Atlanten, i händelse av en större konflikt. Nordkalotten 
kan få betydelse för kontrollen av sjö- och luftvägar i/över Nordatlanten. Arktis 
har fått ökad strategisk betydelse bland annat som en följd av att avsmältning 
möjliggör nya ekonomiska intressen med utvinning av naturtillgångar och mer 
tillgängliga transportleder. 

Det svenska och finska territoriet är del i gränsytan mellan Ryssland och Nato.  
Ur ett svenskt militärstrategiskt perspektiv utgör Arktis och Svarta havet flanker 
till Östersjöområdet inom en sammanhängande front. Östersjöområdet bildar 
således geografiskt centrum för militära rörelser på eller över vårt närområde. Detta 
gäller inte minst för båda sidors användning av långräckviddiga precisionsvapen.



DOKTRIN

26

DOKTRIN

Sverige har den längsta kuststräckan av alla Östersjöstater. Vissa delar av det 
svenska territoriet, framför allt Gotland, kan i händelse av en regional konflikt 
få stor betydelse för kontrollen av sjö- och luftvägar i och in till Östersjön. Dessa 
vägar har betydelse för Natos försvar av Baltikum, eller omvänt för det ryska för-
svaret av Kaliningrad och Sankt Petersburgsområdet. För Ryssland utgör Finska 
viken en trång passage som behöver kontrolleras. 

Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har över tid 
försämrats. Östersjöregionen är vid sidan av Svartahavsregionen det område 
i Europa där Rysslands intressen tydligast ställs mot europeiska nationers och 
USA:s intressen. Rysslands aggressiva säkerhetspolitiska agerande och den ryska 
invasionen av Ukraina har lett till en ökad militär närvaro i Östersjöregionen 
och i hela närområdet. Utvecklingen i Sveriges närområde bedöms även under 
kommande år fortsatt präglas av osäkerhet som följd av det ryska agerandet samt 
av en ökad polarisering mellan Ryssland, USA och Kina. Det kan i nuläget inte 
uteslutas att militära maktmedel, inklusive ett väpnat angrepp, kan komma att 
användas mot Sverige. Sverige blir dessutom oundvikligen påverkat om en säker-
hetspolitisk kris eller väpnad konflikt uppstår i vårt närområde. 

Ett Nato-medlemskap för Sverige och Finland kommer att innebära att våra två 
länder tillsammans bildar en part av försvarsalliansen där försvaret av Europas 
norra flank sammanfaller med vår egen försvarsplanering. Detta får stor mili-
tärgeografisk betydelse och behöver iakttas i vår planläggning samt i vårt genom-
förande av operationer.

Bild 7 Sveriges geografiska närområde. Illustration: Anna-Karin Wetzig/Försvarsmakten.
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4.2 Hotet mot rådande säkerhetsordning

Den multilaterala regelbaserade världsordningen inklusive folkrätten, samt de 
gemensamma åtagandena gällande mänskliga rättigheter, demokrati och rätts-
statens principer ifrågasätts i allt högre utsträckning. 

Rysslands anfall mot Ukraina är en del av en större kontext där Ryssland strävar 
efter att i grunden förändra den europeiska säkerhetsordning som bland annat 
den svenska säkerhetspolitiken vilar på. De ryska försöken att med vapenmakt 
återupprätta en intressesfär bestående av länder från den forna Sovjetunionen 
hotar säkerheten på hela kontinenten. Utvecklingen riskerar att undergräva 
respekten för suveräna europeiska staters territoriella integritet och leda till att 
gränser förflyttas med hjälp av militärt våld. Uttalade hot från Ryssland har 
riktats även mot Sverige och Finland syftande till att inskränka vår frihet att göra 
våra egna säkerhetspolitiska val och själva välja våra försvarspolitiska samarbeten. 
Militära konflikter visar att krig i Europa är en realitet som vi måste förhålla oss 
till.

Globalt ökar konkurrensen mellan å ena sidan Ryssland och Kina och å andra 
sidan USA, Nato, EU och övriga västvärlden. Den regelbaserade internationella 
ordningen är satt under press där normer, institutioner och samarbeten försvagas 
och går i en riktning som överlag är mer gynnsam för Kina och Ryssland. I kon-
flikter används en bred palett av olika maktmedel där de militära maktmedlen är 
fortsatt centrala. Kina strävar efter att få ett ökat internationellt inflytande som 
speglar landets stärkta maktställning på ett sätt som påverkar den existerande 
världsordningen. Som växande militärmakt påverkar Kina i allt högre grad även 
den globala militära utvecklingen. 

I delar av världen fortsätter utvecklingen med sönderfallande statsbildningar. 
Såväl internationella som transnationella konflikter riskerar att spridas och hotar 
även långsiktigt den internationella säkerhetsordningen genom att undergräva 
förtroendet för de internationella institutionerna och respekten för folkrätten. 
Utöver de geopolitiska förändringarna riskerar även naturkatastrofer till följd 
av klimatförändringarna samt pandemier att förvärra rådande läge och driva på 
potentiella konflikter. 



DOKTRIN

28

DOKTRIN

Bild 8 FN:s säkerhetsråd. Foto: Förenta Nationerna

4.3 Asymmetriska styrkeförhållanden och 
okonventionella metoder

Även om hotdynamiken expanderat till att innefatta andra typer av hot visar 
inte minst den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling på att hotet från 
konventionell storskalig militär våldsanvändning kvarstår. Sveriges försvarsmakt 
är och förblir under överskådlig tid i ett asymmetriskt styrkeförhållande9 till det 
som en angripare under vissa förutsättningar kan tänkas avdela för ett väpnat 
angrepp mot Sverige. Kärnvapen samt ökande räckvidder och förstörelsekraft i 
enskilda konventionella vapensystem såväl som utvecklingen av rymdbaserade 
sensorer innebär också att vi ensamma har svårt att i alla hänseenden hävda oss i 
en konventionell medel- och motmedeltävlan med en angripande stormakt.

Kärnvapen bildar fortsatt utgångspunkt för bedömningar av den strategiska 
dynamiken mellan stormakterna och hur detta skulle kunna bilda hot mot 
Sverige. Risken för eskalering med kärnvapen formar villkoren för hur krigföring 
med icke-kärnvapenmedel kan operationaliseras.

9 Med asymmetriskt styrkeförhållande menas här asymmetri i form av såväl volym som förmågor. Ett 
fullvärdigt medlemskap i Nato jämnar delvis ut asymmetriska styrkeförhållanden, både vad gäller numerär 
och förmågor samt ger Sverige ett ökad skydd mot såväl konventionella som okonventionella metoder.
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Bruk av ny teknologi, som till exempel vapensystem med olika grad av autonomi 
samt hypersoniska vapen, riskerar att ytterligare förändra hotbilden. 

Många stater har byggt upp avsevärda resurser i syfte att kunna verka offensivt 
genom cyberattacker. Förutom att dessa stater utvecklar avancerade metoder 
och offensiva verktyg har de skapat förmåga att slå brett mot många mål och 
att upprätthålla uthållighet över tid. Effekterna av en cyberattack kan få lika 
stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat 
angrepp. 

Användandet av biologiska, kemiska och radiologiska vapen i närtid, exempelvis i 
kriget i Syrien eller i attacker mot enskilda individer i flera europeiska länder, har 
visat på vissa staters beredvillighet att använda även dessa typer av vapen för att 
uppnå sina målsättningar. 

Konflikter präglas på flera håll i världen av starka inslag av ideologiskt driven 
extremism. Detta kan påverka även Sverige och Europa i form av ett ökat hot 
från terrorattentat.

Bild 9 Övning. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten.



DOKTRIN

30

DOKTRIN

4.4 Hybridkrigföring och samordnad påverkan

Säkerhetspolitiska hot idag är varken entydiga eller enbart territoriellt fokuserade, 
varför en mer komplex bild måste ligga till grund för utformandet av det militära 
försvaret.

Motståndaren kan, med utgångspunkt i sin egna nationella strategi, samordna 
olika maktmedel för att skapa en kraftig systempåverkan inte bara mot För-
svarsmakten utan genom att påverka ekonomi, politik, infrastruktur och olika 
sociala och samhälleliga förhållanden. En angripare med en hög grad av centrala 
mandat för att direkt styra olika maktmedel medger ett högt tempo och hög 
följsamhet i sådan påverkan mot Sverige eller andra länder. 

Olika delmängder av och förutsättningar för sådan påverkan kan ha förberetts 
under mycket lång tid. Intensiteten kan öka och minska och innefatta högre eller 
lägre grad av direkta fysiska aktiviteter, icke-militära respektive militära maktmedel. 
Militära maktmedel kan nyttjas öppet genom manöver eller beredskapshöj-
ningar, framtvingade av incidenter eller skärmytslingar eller dolt och förnekbart 
genom specialoperationer, cyberoperationer eller underrättelseoperationer. De 
dolda eller förnekbara aktiviteterna kan anta formen av subversion, sabotage, stöd 
till ombud eller direkta åtgärder såsom likvideringar. Verkan med en kombination 
av militära och icke-militära medel brukar kallas hybridkrigföring.

Utöver aktiviteter direkt utförda av olika specialförband och specialtjänster kan en 
hög grad av förnekbarhet nås genom aktiviteter genom ombud såsom kriminella 
grupperingar, extremister, miliser eller privata militära företag. Genom att 
avsiktligt utnyttja de gränsdragningsproblem som uppstår mellan myndigheter 
i alla länders förvaltningsmodeller försvåras ett nationellt gemensamt svar på 
aktiviteterna, liksom identifiering och kartläggning av dess ursprung, omfattning 
och syfte. Dessa svårigheter kan förstärkas av motståndaren genom olika åtgärder 
syftande till att påverka information från media eller i sociala medier, alternativt 
reaktionerna på dessa uppgifter. 

Motståndaren gynnas av att det är svårt att skilja avsiktligt och koordinerat 
agerande från brottslighet, slumpartade händelser eller olyckor, samt mellan 
interna respektive externa drivkrafter bakom olika händelser. 
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Syftet med denna typ av påverkan kan vara att försvåra och fördröja centralt 
beslutsfattande, skrämmas, skada mellanstatliga relationer och förtroenden, 
försämra svensk lägesuppfattning, utmana och kraftsplittra resurser, minska 
allmänhetens förtroende för myndigheter och medier eller påverka tilliten 
medborgarna emellan. Vilka områden som utsätts kan skilja sig åt i Sverige och 
i andra länder utgående från var man uppfattar att sårbarheterna finns, och en 
vilja att förstärka redan befintliga sårbarheter och konfliktlinjer i respektive land.

Det är viktigt att inse att hybridkrigföring eller en mildare form av samordnad 
påverkan med olika medel pågår även i ett normalläge och inte bara i en 
konfliktsituation. Det önskade slutläget kan vara ett tillstånd som medger 
goda förutsättningar för eskalering eller för ett väpnat angrepp, mot Sverige 
eller en annan stat, inklusive inom Nato-samarbetet. Det ansträngda läget kan 
också vara den högsta konfliktnivån som motståndaren eftersöker för att vinna 
en annan fördel inom ramen för sin nationella strategi. Exempel kan vara 
målsättningar inom utrikeshandel, regimstabilitet eller regionalt inflytande över 
säkerhetspolitiska vägval.
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4.5 Globala flöden, samhällsberoenden och 
nationella sårbarheter

Globala och lokala flöden av transporter, energi, ekonomi och handel är avgörande 
för samhällets försörjning och välstånd. Det stora beroendet av tidskritiska flöden 
delas med övriga stater i Europa. Flödena är känsliga för störningar som med små 
insatser kan göras till strategiska medel för påtryckningar. Skydd måste bygga på 
partnerskap med både andra stater och civila aktörer.

Digitaliseringen och det globala flödet av information har medfört betydande 
förändringar av det svenska samhället och vidgat innebörden av befolkningsskydd. 
Samhällstjänster har blivit mer tillgängliga och möjligheterna har blivit större att 
såväl konsumera information som att ge uttryck för tankar och åsikter. Samtidigt 
som digitaliseringen bidrar till ekonomiskt välstånd vilar även vår nationella 
säkerhet i allt högre utsträckning på digitala grunder. Då sektorer som energi- och 
vattenförsörjning, transporter, sjukvård och livsmedelsförsörjning digitaliseras 
blir deras olika industriella informations- och styrsystem en del av cyberdomänen. 
Dessa system är ofta levererade och förvaltade av företag med utveckling i en 
mängd olika stater. Resultatet blir att möjligheterna för antagonistisk påverkan 
blir fler, hoten mot kritisk cyberinfrastruktur blir svårare att upptäcka och riskerna 
blir mer svårbedömda. Digitaliseringen medför således även förändringar för 
utveckling och användning av militära medel i cyberdomänen.

Ytterligare en konsekvens av det uppkopplade samhället är dess beroende av det 
elektromagnetiska spektrumet, bland annat som en bärare av trådlös kommu-
nikation. Spektrumets olika delar och det militära försvarets tillgång till det i fred 
och krig blir därför en allt viktigare strategisk fråga, inte minst då det finns stora 
ekonomiska värden kopplade till dess nyttjande. 

Informationsmiljöns utveckling med teknikutveckling och digitalisering innebär 
en allt snabbare förändring i såväl beteende och värderingar som i metoder och 
nyttjande av ny teknologi. Detta visar sig bland annat i en ökad realtidsöverföring 
av verkligheten, och alternativa konkurrerande bilder av verkligheten, vilket är 
en utmaning och kan utgöra ett hot om Försvarsmakten är långsammare eller 
misslyckas med att förmedla vår bild av verkligheten.
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Covid-19 pandemin har blottlagt inbyggda sårbarheter i det globala systemet, till 
exempel staters roll i flödesbaserade ekonomier, men även icke-statliga aktörers 
agerande i såväl positiv som negativ bemärkelse. Konsekvenserna har synliggjort 
och framhävt komplexa beroenden i samhället som spänner över regional, 
statlig, och global nivå. En ytterligare komplexitet i detta är gränsöverskridande 
beroenden mellan stat och näringsliv och ägarskap inom strategiska sektorer, med 
påverkan på försörjningssäkerhet, vård och omsorg i vid bemärkelse.

Globaliseringen innebär ökat resande och ökad migration, både till och från 
Sverige, såväl av nöd som av egen vilja. Svenskar finns i hela världen och på vissa 
platser i relativt stora grupper. Detta är något vi kan behöva förhålla oss till i 
samband med kriser och konflikter i omvärlden.

Konflikter runt om i världen riskerar att leda till stora flyktingströmmar. Flyk-
tingströmmarna utgör även de ett flöde som en antagonist kan utnyttja eller 
avsiktligt orkestrera som ett påverkansmedel i syfte att utmana solidariteten och 
samordningen inom världssamfundet.
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4.6 Sammantagen hotbild och konsekvenser 
för försvarsmakten

Sammantaget visar dagens militärstrategiska utmaningar på stor dynamik och 
en bred hotbild längs hela spektrumet från normalläge till väpnat angrepp. För 
Försvarsmakten kan dessa utmaningar sammanfattas i följande punkter:

 – Sveriges geografiska läge gör vårt närområde till en konfrontationsyta i 
händelse av säkerhetspolitisk kris och väpnad konflikt mellan de militära 
huvudaktörerna i närområdet.

 – Rysslands aggressiva säkerhetspolitiska agerande hotar att omkullkasta den 
europeiska säkerhetsordningen, på vilken även den svenska säkerhetspoli-
tiken vilar, och inkräkta på vår frihet att göra våra egna säkerhets- och 
försvarspolitiska val.

 – Militära konflikter visar att krig i Europa är en realitet som vi måste förhålla 
oss till.

 – Såväl internationella som transnationella konflikter, inklusive maktkamp 
mellan stormakter och konsekvenser av sönderfallande stater, riskerar att 
sprida sig till Sverige.

 – Sveriges försvarsmakt är och förblir under överskådlig tid i ett asymmetriskt 
styrkeförhållande till det som en angripare under vissa förutsättningar kan 
tänkas avdela för ett väpnat angrepp mot Sverige. 

 – Ökad beredvillighet att använda olika typer av massförstörelsevapen, ökande 
räckvidder och förstörelsekraft hos konventionella vapensystem, utvecklingen 
av rymdbaserade system och autonoma system innebär att vi ensamma får 
svårt att följa en konventionell medel- och motmedeltävlan med en angri-
pande stormakt. 

 – Stor skada kan åsamkas genom dold och förnekbar samordnad påverkan på 
vårt samhälles alla delar, även i ett normalläge. 

 – Den höga graden av digitalisering utan en parallell utveckling av skyddsåtgärder 
medför hög risk för antagonistisk påverkan i cyberdomänen. Effekterna av en 
cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som 
ett konventionellt väpnat angrepp. 
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 – Ett hot kan uppstå om motståndaren förmår nå ett informationsöverläge 
snabbare än Försvarsmakten och dess partner, eller tillåts driva alternativa 
konkurrerande bilder av verkligheten. 

 – Vårt samhälles beroende av tidskritiska flöden av transporter, energi, ekonomi 
och handel gör oss känsliga för störningar som med små insatser görs till 
strategiska medel för påtryckningar. 

För att svara upp mot dessa utmaningar behöver följande förmågor säkerställas av 
Försvarsmaktens militärstrategiska koncept.

 – Försvarsmakten ska uppbära en trovärdig militär krigföringsförmåga som bidrar 
till Sveriges handlingsfrihet att göra våra egna säkerhets- och försvarspolitiska 
val och stå upp för folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. 

 – Försvarsmaktens krigföringsförmåga och beredskap måste medge en snabb 
och flexibel respons på hot mot territorium eller förmågor i de svenska 
militärstrategiska viktiga områdena genom hög tillgänglighet i form av stående 
förband, samt uthålliga försvarsoperationer genom kontinuerlig tillgång till 
mobiliserande förband.

 – Försvarsmakten ska kunna genomföra operationer tillsammans med andra 
staters försvarsmakter, främst i Östersjöområdet och i de arktiska områdena 
men även fortsatt i övriga delar av världen, vilket ställer höga krav på inter-
operabilitet.

 – Försvarsmaktens krigföringsförmåga måste möjliggöra militärt stöd från 
partners, som genom sina förmågor kan upphäva eller omvända styrkeförhål-
landena mellan oss och en angripare, samt medge beslut om stöd till våra 
internationella partners.

 – Försvarsmakten måste klara av att hantera egen tillväxt och samtidigt upp-
rätthålla beredskap. Detta måste ske samtidigt som Nato-medlemskapet 
implementeras. 

 – Försvarsmakten måste anpassa och vidareutveckla möjligheten att använda 
befintliga förmågor på ett sätt som utnyttjar våra styrkor och fördelar och 
minskar effekten av eventuell numerär och teknologisk underlägsenhet.

 – Försvarsmaktens krigföringsförmåga måste kunna anpassas till olika grader av 
intensitet och spridning, även växlande fram och tillbaka under en och samma 
konflikt.
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 – Försvarsmaktens krigföringsförmåga måste vara relevant för att möta och 
motverka ett brett och snabbt föränderligt spektrum av hot även i lägre kon-
fliktnivåer samt ha förmåga såväl att verka krigsavhållande som att nationellt 
eller med partner agera så beslutsamt att en motståndare avbryter eller minskar 
sin aggression.

 – Försvarsmaktens agerande måste samordnas med andra myndigheter med 
närliggande ansvarsområden för att upptäcka, möta och påvisa propaganda, 
desinformation och vilseledning samt snabbt kunna bistå andra myndigheter, 
regioner och kommuner vid särskilda påfrestningar på samhället. 

 – Försvarsmakten måste kunna bearbeta, analysera och dra slutsatser utifrån all 
data vi har tillgång till för att nå ett kvalitativt informationsöverläge gentemot 
våra motståndare, samt kunna bedriva operationer i informationsmiljön för 
att förmedla en korrekt bild av verkligheten, som stödjer våra strategiska 
intentioner, i förhållande till motståndarens alternativa bilder.

 – Försvarsmakten måste, tillsammans med statliga myndigheter och olika civila 
aktörer, snabbt kunna öka skyddet av kritiska resurser och säkra särskilt vitala 
flöden av gränssättande produkter och tjänster.
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5. Militärstrategiskt koncept
Försvarsmaktens militärstrategiska koncept beskriver huvuddragen i vår militära 
strategi, hur vi avser försvara Sverige och uppnå våra militärstrategiska målsätt-
ningar i närvaro av de hot och utmaningar som identifierats. Det militärstrategiska 
konceptet är utformat för att möta alla former av hot och påverkan i samtliga 
strategiska typsituationer.

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept går ut på att 
Försvarsmakten ska verka krigsavhållande och förebygga krig  
och konflikter genom ett aktivt försvar, snabbt möta ett väpnat 

angrepp för att vinna tid och skapa handlingsfrihet samt genomföra 
försvarsoperationer i syfte att ensamma uthålligt bestrida en 

angripares kontroll alternativt bryta fiendens anfallskraft 
tillsammans med andra.

5.1 Strategiska typsituationer

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept utgår från tre strategiska typsituationer 
(STS): normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp.

En typsituation är en abstraktion som beskriver en situation och ett dimensio-
nerande hot som Försvarsmakten ska kunna möta. I Försvarsmakten används 
typsituationer som tankemodell i arbetet med strategisk inriktning av För-
svarsmaktens förmågeutveckling, och som grund för försvarsplaneringen. De 
strategiska typsituationerna utgör den kontext i vilken Försvarsmaktens mili-
tärstrategiska koncept ska tillämpas. 

Typsituationerna är generella och tidsneutrala och ska inte uppfattas som 
linjärt sekventiella eller obevekligt eskalerande. De är inte heller per automatik 
kortvariga. En konflikt kan över tid röra sig fram och tillbaka i intensitet och 
omfattning. Det innebär att ett normalläge överraskande snabbt kan övergå till 
ett väpnat angrepp likväl som att en säkerhetspolitisk kris inte behöver leda till 
ett väpnat angrepp. 
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Normalläge

Säkerhetspolitisk kris

Väpnat angrepp

Bild 10 Försvarsmaktens strategiska typsituationer. Illustration: Anna-Karin Wetzig/  
  Försvarsmakten

Normalläge
Typsituationen utgår från den rådande normalbilden som varierar över tiden med 
hänsyn till omvärldsutvecklingen. En normalbild kan långsamt förskjutas, ibland 
via medvetet agerande från en antagonist för att dölja ett ökat hot. Variationer i 
normalbilden är viktiga indikatorer för att bedöma hotbild. Medan normalbilden 
reflekterar omvärldsläget så är normalläget något vi själva definierar. Det är inte 
alltid självklart hur mycket normalbilden ska förskjutas för att vi ska anse att det 
inte längre råder normalläge. Enkelt kan sägas att normalläget är det läge som 
råder när vi inte konstaterat att det föreligger en säkerhetspolitisk kris eller är 
utsatta för ett väpnat angrepp.

Den militära hotbilden utgörs i normalläget bland annat av territoriella 
kränkningar med varierad intensitet, framför allt i luften och till sjöss. Hotbilden 
inkluderar dessutom främmande underrättelseverksamhet såsom rekognosering 
och cyberspionage, sabotage inklusive cyberattacker mot såväl militära som 
civila system samt subversion och dold samordnad påverkan på samhällets olika 
delar. Subversiv verksamhet kan bedrivas i form av påverkansoperationer för att 
undergräva våra värderingar, störa och skapa osäkerhet och misstänksamhet samt 
undergräva försvarsviljan. Aktiviteter genom ombud är troliga och ofta kopplade 
till andra nationellt avgörande händelser.
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Utgångspunkten för normalläget är att Försvarsmakten befinner sig i grund-
beredskap och genomför planerad verksamhet. Även i ett normalläge finns risk 
för uppkomsten av ett överraskande och snabbt eskalerande hot mot Sveriges 
säkerhet som är så allvarligt att omedelbara samlade åtgärder kan krävas. 
Normalläget innefattar en bred hotbild och kan utan tydliga brytpunkter övergå 
i en säkerhetspolitisk kris eller i ett väpnat angrepp.

Bild 11 STS normalläge. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten

Säkerhetspolitisk kris
Typsituationen utgår från att allvarliga säkerhetspolitiska motsättningar före-
kommer i Sveriges närområde, där aktiviteter genomförs för att påverka Sverige 
och andra aktörers hållning i sådan omfattning att det inte längre kan anses råda 
ett normalläge. Situationen kan även innebära att det råder krig i närområdet. I 
en säkerhetspolitisk kris fattar regeringen beslut om åtgärder och eventuellt höjd 
beredskap.

Hotbilden vid en säkerhetspolitisk kris kan omfatta incidenter samt såväl öppna 
som dolda och förnekbara aktiviteter riktade mot både Försvarsmakten och det 
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civila samhällets funktionalitet. Maktdemonstrationer genomförs som bland 
annat kan omfatta systematiska kränkningar till sjöss och i luften, hot mot 
strategiska sjötransporter och andra kritiska flöden samt sabotage och cyber-
attacker mot såväl militär som civil infrastruktur. Det kan förekomma ökad 
subversiv verksamhet och påverkansoperationer, bland annat för att underminera 
försvarsviljan och utmana Försvarsmaktens uthållighet. Påverkan mot Sverige kan 
omfatta verksamheter som gränsar till ett öppet väpnat angrepp, genomförda i en 
balansgång där motståndaren försöker styra såväl intensiteten som spridningen 
av konflikten utifrån sina målsättningar. I hotbilden ingår även intensifierade, 
utdragna och offensiva, om än dolda och förnekbara, krigsförberedelser.

I en säkerhetspolitisk kris utgår Försvarsmaktens handlingsfrihet från egna 
beslutsmandat och beslut på politisk nivå.

Bild 12 STS säkerhetspolitisk kris. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten
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Väpnat angrepp
Typsituationen utgår från att Sverige blir utsatt för ett konstaterat väpnat angrepp, 
där angriparen vill säkerställa egen handlingsfrihet i Sveriges närområde samtidigt 
som tredje parts militära handlingsfrihet begränsas. Detta kan ske genom att 
angriparen försöker ta kontroll över nyckelterräng och framgruppera plattformar 
och system som försvårar stöd till Sverige eller andra länder.

Hotbilden vid väpnat angrepp utgörs av en kombination av öppen storskalig 
militär våldsanvändning och icke-militär påverkan på oss och andra aktörer i 
regionen. Här kan ingå en kombination av fjärrstridsmedel, cyberoperationer, 
sabotageförband och luftlandsättnings- och landstigningsföretag, tillsammans 
med samordnad påverkan av politisk, ekonomisk och social natur. Angriparen 
kan dessutom använda olika typer av massförstörelsevapen för att avskräcka andra 
aktörer från att engagera sig direkt i konflikten. Det öppna väpnade angreppet kan 
ske enskilt mot Sverige eller samtidigt mot flera aktörer men sker sannolikt inom 
ramen för en större konflikt eller kraftmätning om inflytande i vårt närområde. 
I det senare fallet antas att endast delar av angriparens tillgängliga resurser kan 
avdelas mot Sverige eftersom angriparen måste vidmakthålla handlingsfrihet för 
en regional eller global eskalering. 

Vår handlingsfrihet vid väpnat angrepp är beroende av att regeringen tidigt 
beslutar om höjd beredskap och att Försvarsmakten ska krigsorganiseras.

De strategiska typsituationerna normalläge, säkerhetspolitisk  
kris och väpnat angrepp, är generella och tidsneutrala.  

De är inte linjärt sekventiella utan kan växla snabbt och variera 
 i intensitet, omfattning och varaktighet.
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Bild 13 STS väpnat angrepp. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten

Beredskapsnivåer och Försvarsmaktens handlingsfrihet
I normalläge såväl som i en säkerhetspolitisk kris bygger den militära hand-
lingsfriheten i första hand på Försvarsmaktens grundorganisation, med 
framför allt den kontinuerligt tjänstgörande personalen i stående förband och 
hemvärnsförband, men kan även omfatta förband som genomför grundutbild-
ning eller repetitionsutbildning. Därutöver kan regeringen föreskriva att total-
försvarspliktiga som har krigsplacerats ska fullgöra beredskapstjänstgöring om 
sådan tjänstgöring behövs för Sveriges försvarsberedskap, t.ex. om antalet som 
genomgår grundutbildning eller repetitionsutbildning inte räcker för att upp-
rätthålla erforderlig beredskap. Regeringen beslutar hur många som ska kallas in 
till beredskapstjänstgöring och när denna ska upphöra. 

I Försvarsmaktens beredskapskoncept ingår ÖB aktivering. ÖB aktivering syftar i 
första hand till att öka Försvarsmaktens handlingsfrihet att genomföra operationer, 
men även till att genomföra forcerad förmågehöjning. Överbefälhavaren kan 
även beordra att krigsförband organiseras med krigsplacerad anställd personal 
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och krigsplacerade förnödenheter, utan att regeringen fattat beslutat om höjd 
beredskap.

Vid ett snabbt försämrat säkerhetsläge och då ett väpnat angrepp inte kan 
uteslutas kan överbefälhavaren beordra Givakt. Givakt innebär aktivering av 
hela Försvarsmakten. Syftet är att säkerställa att militära resurser snabbt ställs till 
förfogande för att kunna möta fortsatt eskalering. Givakt kan vara en förberedande 
åtgärd till dess att regeringen fattat beslut om höjd beredskap och mobilisering. 
Givakt kan beordras under grundberedskap, det vill säga såväl vid normalläge som 
i en säkerhetspolitisk kris.

För att stärka landets försvarsförmåga kan regeringen besluta att beredskapen 
ska höjas. Höjd beredskap är antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap10.  
När beredskapen höjts ska Försvarsmakten krigsorganiseras (mobiliseras) i den 
omfattning som regeringen bestämmer11. Om regeringen har fattat beslut om 
skärpt eller högsta beredskap är totalförsvarspliktiga som har krigsplacerats 
skyldiga att fullfölja krigstjänstgöring. Regeringen beslutar hur många som ska 
kallas in till krigstjänstgöring och när denna ska upphöra12. När det råder höjd 
beredskap får regeringen även föreskriva om allmän tjänsteplikt. Tjänsteplikten 
innebär bl.a. att Försvarsmaktens anställda ska kvarstå i sin anställning och att 
frivilliga är skyldiga att tjänstgöra enligt sina avtal13. Handlingsfriheten bygger 
därför på de delar av Försvarsmakten som har krigsorganiserats, inkluderande 
de frivilliga som omfattas av tjänsteplikt, samt hemvärnsförbanden och stöd från 
civila aktörer. Handlingsfriheten vid höjd beredskap kan stärkas ytterligare av att 
regeringen då kan fatta beslut om att beredskapslagstiftningen ska börja tillämpas. 

Handlingsfriheten vid högsta beredskap bygger på hela krigsorganisationen inklusive 
hemvärnsförbanden och det stöd från civila aktörer som utgår från ett mobiliserat 
totalförsvar, och kan utökas med stöd från internationella partners. Under högsta 
beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas14. 

Andra åtgärder som syftar till att öka Försvarsmaktens handlingsfrihet är t.ex. 
forcerad anskaffning av materiel och ökad rekrytering och anställning av personal. 
Dessa åtgärder är en kombination av överbefälhavarens omfördelning inom 
Försvarsmaktens uppdrag och beslut på politisk nivå.

10 1 och 3 §§ lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
11 11 § förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap.
12 4 kap. 7 och 9 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
13 6 kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
14 1 § lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap.
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5.2 Försvarsmaktens militärstrategiska  
koncept

Försvarsmaktens militärstrategiska koncept bygger på tre militärstrategiska 
optioner.

 – Att verka krigsavhållande och förebygga krig och konflikter genom ett aktivt 
försvar. 

 – Att snabbt möta väpnat angrepp eller eskalering för att vinna tid och skapa 
handlingsfrihet för olika militära eller säkerhetspolitiska handlingsalternativ.

 – Att uthålligt bestrida en angripares kontroll alternativt bryta fiendens anfallskraft 
och i ett avgränsat rum besegra en angripare som hotar vår säkerhetspolitiska 
handlingsfrihet.

Vinna tid 
skapa 

handlings-
frihet

Bryta 
anfallskraft 

bestrida
uthålligt

Verka krigs
avhållande 
förebygga 

konflikt 

Nationellt

Multinationellt

Bild 14 Försvarsmaktens militärstrategiska koncept. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten.
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Vid varje tillfälle väljer Försvarsmakten den eller de optioner som bäst möter 
fientlig påverkan på oss, utifrån rådande strategisk typsituation. Försvarsmakten 
kan kombinera samt växla mellan de olika optionerna om Sverige behöver hantera 
en varierande konfliktnivå under en längre tid. Olika optioner kan användas 
samtidigt i olika geografiska områden. En given konflikt kan innebära pulsvisa 
inslag av eskalering respektive de-eskalering där ett väpnat angrepp påbörjas, 
avbryts, övergår i andra mindre öppna former för att sedan återupptas, eller så 
återgår situationen till ett (nytt) normalläge. Vid varje sådan förändring av en 
konflikts karaktär har spelplanen ändrats och ett förändrat agerande jämfört med 
tidigare kan vara möjligt eller nödvändigt. Det militärstrategiska konceptet ska 
därmed inte ses som linjärt med ett antal sekventiella steg i en upptrappning där 
ett steg är en följd av steget tidigare. Konceptet ska istället ses som Försvarsmaktens 
ständiga tillämpning av sin vision att möta varje hot och klara varje utmaning. 

Avhålla och förebygga konflikt
Tillsammans med det övriga totalförsvaret ska det militära försvaret utgöra en 
tröskel och verka krigsavhållande för den som vill angripa eller utöva påtryckningar 
på Sverige, samt förebygga konflikt. Detta åstadkoms med en trovärdig 
krigföringsförmåga som bygger på tillgängliga och dugliga krigsförband, god 
materiell status, anpassad beredskap och nära samarbete med andra myndigheter, 
företag, stater och organisationer. Försvarsmakten ska tydliggöra att Sverige 
ständigt försvaras mot varje form av angrepp med de medel vi väljer. 

Försvarsmakten genomför nationellt och tillsammans med partners operationer, 
övningar och beredskapskontroller för att upptäcka hot, förebygga konflikt, 
motverka eskalering och avhålla från angrepp. Ett aktivt och flexibelt nyttjande 
av stridskrafterna medger en rörlighet mellan de olika typerna av verksamhet 
beroende på utvecklingen i Sverige och regionen. Försvarsmakten värnar genom 
detta Sveriges suveränitet och territoriella integritet samt bidrar till att förebygga 
uppkomsten av konflikter i vårt närområde. En angripare ska inte ges några 
möjligheter att agera inom eller exploatera områden som påverkar Sveriges 
säkerhetspolitiska val eller utrymme för handlingsfrihet med Försvarsmakten.

Försvarsmaktens agerande ska kunna vara offensivt när detta bedöms höja 
tröskeln för angrepp. Vid såväl inre som yttre irreguljära, subversiva eller öppna 
militära hot ska Försvarsmakten kunna genomföra operationer syftande till att 
identifiera och bestrida öppna eller dolda handlingar, skydda egna anläggningar 
och förmågor samt stödja det civila samhällets funktionalitet.
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Genom ett aktivt nyttjande av svenska stridskrafter inom ramen för internationell 
krishantering stärks såväl multinationella krishanteringsfunktioner som bi- och 
multilaterala samarbeten som stödjer svenska säkerhetspolitiska relationer och 
möjliggör gemensamma eller koordinerade operationer även i vårt närområde.

Vinna tid och skapa handlingsfrihet
Sverige skyddas mot väpnat angrepp genom att snabbt möta fientliga aktiviteter i 
syfte att vinna tid och skapa handlingsfrihet för val av politiska åtgärder syftande 
till de-eskalering eller olika typer av försvarsoperationer.

En med nationella och internationella partners samlad lägesuppfattning och 
gemensamma metoder för förvarning är av särskild betydelse för att vid rätt tid-
punkt kunna vidta rätt åtgärder för att öka Sveriges handlingsfrihet och möjliggöra 
för den politiska ledningen att genomföra beredskapshöjningar, och engagera 
politiska och militära partners.  Den ständiga beredskapen Försvarsmakten håller 
kan förstärkas genom höjning av beredskap, forcerad förbandsproduktion och 
intensifierat samarbete med våra partners och övriga delar av totalförsvaret.

Vid en eskalering skall Försvarsmakten, snabbt och med tillgängliga resurser 
samordnade i gemensamma operationer, kunna möta och direkt motverka eller 
ytterst bekämpa hot mot vårt territorium eller våra intressen. Vid en direkt och 
öppen militär konfrontation syftar dessa operationer till att, utifrån de då rådande 
förutsättningarna, skapa handlingsfriheten att välja vilken typ av försvarsoperation 
som skall genomföras.

Vid ett överraskande militärt anfall där Försvarsmakten inte hunnit anpassa sin 
beredskap ska stående förband, hemvärnsförband och andra tillgängliga resurser 
möta angreppet så tidigt som möjligt inom samtliga domäner. Strävan att tidigt 
komma till verkan mot angriparens sårbarheter ska prioriteras samtidigt som 
aktivering och mobilisering skyddas.

Bryta anfallskraft eller bestrida uthålligt 
Det militärstrategiska konceptet utgår från att Sverige enskilt eller tillsammans 
med andra ska försvara sig mot det väpnade angreppet. Vid ett väpnat angrepp ska 
Försvarsmakten med stöd av Totalförsvaret genomföra försvarsoperationer i syfte 
att bryta angriparens anfallskraft alternativt uthålligt bestrida dennes kontroll.
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Vid ett väpnat angrepp där Sverige erhåller direkt militärt stöd från partners som 
kan uppväga de asymmetriska styrkeförhållandena mellan oss och angriparen kan 
försvarsoperationerna ha en hög ambition på kort sikt och syfta till att tillsammans 
med våra partners bryta fiendens anfallskraft. Den militära målsättningen med 
operationerna är då att, i ett definierat rum, besegra de styrkor som begränsar vår 
politiska handlingsfrihet.

Vid ett väpnat angrepp där Sverige inte erhåller militärt stöd som uppväger de 
asymmetriska styrkeförhållandena mellan oss och angriparen kan Försvarsmakten 
tvingas fokusera stridskrafterna till att under en längre tid bestrida fiendens 
operation mot oss. Sådana operationer kan likväl omfattas av samordning 
genom gemensamma eller koordinerade operationer med andra försvarsmakter. 
Detta handlingsalternativ innebär att militärt fokus flyttas till målsättningen att 
motståndaren ska förlora sin anfallskraft genom att begränsa dennes möjlighet 
att nå sina avgörande punkter eller målsättningar snarare än att besegra denne 
militärt i det korta tidsperspektivet.

En del i att kunna bestrida en fientlig operation under lång tid är förmågan att i 
hela eller delar av riket övergå i ett fortsatt motstånd. Denna förmåga ger militära 
handlingsalternativ även efter det att Försvarsmaktens offensiva kraft tagit slut 
eller riskerar att ta slut i närtid. Det fortsatta motståndet är en sammanfattande 
benämning på verksamheter, metoder och tekniker som möjliggör reorganise-
ring, förbandsproduktion och uthållig strid även under sådana extrema förut-
sättningar. 

Att under lång tid bestrida motståndarens operationer ställer höga krav på 
att hushålla med Försvarsmaktens stridskrafter samt på förmågan att ersätta 
förlorade förband och plattformar under pågående konflikt. Försvarsmakten bör 
inte i något läge förbruka de militära resurserna så att Sverige ställs värnlöst, utan 
politisk initiativkraft. Men Försvarsmakten ska heller aldrig tveka att söka lokala 
avgöranden, som kan skapa strategiskt mervärde. 

Ett svenskt Nato-medlemskap kommer att innebära en utveckling och omfor-
mulering av Försvarsmaktens militärstrategiska koncept.
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Bild 15 Militärstrategiskt koncept i dess kontext. Illustration: Anna-Karin Wetzig/ 
  Försvarsmakten.

Uppdragstaktik
Försvarsmaktens militärstrategiska koncept baseras på uppdragstaktik som 
ledningsfilosofi. Uppdragstaktik sätter uppdraget med dess målsättning och 
syfte i centrum, och erkänner de osäkerheter som präglar en konfliktsituation. 
Genom att chefer på alla nivåer har förståelse för överordnade målsättningar 
och syften, samt har mandat att agera, tas möjligheter på stridsfältet tillvara 
varvid förhandssituationer skapas. Sådana initiativ gör att Försvarsmakten 
kan ta sig innanför motståndarens besluts- och handlingscykel. Ledning och 
beslut är decentraliserade så långt ut i organisationen som möjligt. Därmed blir 
Försvarsmaktens ledning mindre sårbar.

Uppdragstaktik utgår ifrån uppdragsstyrning som styrform. Uppdragsstyrning 
innebär att högre chef anger målsättningar för vad underställda chefer ska uppnå, 
men det är chefen för den underställda enheten som väljer medel och metoder. 
Inom ramen för vår uppdragstaktik ingår även direktstyrning. Direktstyrning 
innebär att högre chef ger mer precisa och avgränsade uppgifter direkt till 
underställda chefer. Direktstyrning används t.ex. i situationer som kräver en hög 
grad av samordning. Beslutet om vilken styrform som ska tillämpas måste hela 
tiden vara öppet för omprövning vilket kräver lyhördhet för vem som i varje 
given situation har bäst förutsättningar att leda. Dessutom ska underlydande ges 
möjlighet till initiativ underifrån. 
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Uppdragstaktik som ledningsfilosofi förutsätter att chefer på samtliga nivåer 
har förmåga att självständigt bedöma situationer och fatta beslut. Detta kräver 
uppgiftsdisciplin samt förmåga att ta ansvar för uppgiftens lösande och de beslut 
som fattas. Uppgiften kan delegeras vidare, men aldrig ansvaret för att den löses.

För att uppdragstaktik ska kunna fungera krävs dessutom ömsesidigt förtroende 
mellan chef och underordnade, en gemensam bas i form av doktrin och värde-
ringar, uppdrag med tydligt syfte samt en vilja att ta egna initiativ och utnyttja de 
möjligheter som uppstår.

Vårt agerande är alltid resolut, tidsanpassat och avvägt.
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5.3 Operationsmiljön och försvarsmaktens  
domänkoncept

Operationsmiljön
Operationsmiljön är ett sammanhängande system av fysisk miljö, aktörer, och 
informationsmiljö. 

Den fysiska miljön utgörs av mark-, sjö-, luft- och rymddomänen samt cyber-
domänens fysiska beståndsdelar. I de fysiska domänerna återfinns även aktörer och 
infrastruktur. Därtill tillkommer det elektromagnetiska spektrumet som utbreder 
sig inom alla domäner. Den fysiska miljön omsluts av informationsmiljön. Aktörer 
uppträder i många olika former och återfinns och verkar i hela operationsmiljön. 
Såväl egna som fientliga militära styrkor utgör aktörer i operationsmiljön.

Informationsmiljön

Cyber

Mark

LuftSjö

Rymd

EM-spektrum

Bild 16 Operationsmiljön. Illustration: Anna-Karin Wetzig/Försvarsmakten

Försvarsmaktens domänkoncept
Försvarsmaktens domänkoncept innehåller fem domäner, där varje domän är ett 
tematiskt avgränsat område där strid mellan militära styrkor kan bedrivas. Dessa 
domäner är mark-, sjö-, luft-, rymd- och cyberdomänen. 

Domänkonceptet ska ses som en abstraktion som syftar till att underlätta att 
beskriva och analysera delar av operationsmiljön i olika tidsperspektiv. Domänerna 
kan däremot aldrig reduceras till de väpnade styrkor som verkar i eller från dem: 
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militära förband kan agera i flera domäner och från en given domän kan verkan 
uppnås mot stridskrafter inom samma domän såväl som inom andra domäner. 
Operationer kan genomföras enskilt i en domän såväl som samordnat i flera 
domäner.

Genom att betrakta domänerna först var för sig och sedan tillsammans med övriga 
delar av operationsmiljön kan insikter nås avseende nedanstående frågeställningar: 

 – Var, hur och när kommer en motståndare att försöka verka mot våra militära 
förband och resurser ?15

 – Var, hur och när kan och bör våra egna och våra partners militära förband 
verka mot motståndaren?

I betraktelsen är det även viktigt att beakta eventuella asymmetrier mellan 
aktörernas förmågor:

 – En aktör behöver inte ha förmåga att verka i samtliga domäner. På motsvarande 
sätt kan det finnas domäner inom vilka det inte går att påverka en given aktör.

 – Att en aktör saknar egen förmåga att verka i en domän innebär inte att aktören 
är immun mot påverkan i domänen. Tvärtom kan avsaknad av grundläggande 
skyddsförmåga i en domän innebära kritiska sårbarheter som en motståndare 
kan utnyttja till sin fördel.

 – En aktör kommer sannolikt att försöka påverka sin motståndare i den domän 
där det ger mest effekt med minsta möjliga resursutnyttjande. Det innebär att 
det är nödvändigt att känna till varje egen sårbarhet i samtliga domäner och i 
hela operationsmiljön.

Frågeställningarna är tillämpbara både inom försvarsplanering och förmåge-
utveckling och gäller oavsett valt domänkoncept eller analysmetod. Försvars-
maktens fem domäner kan till exempel utgöra hela eller delar av den militära 
dimensionen i PMESII16, som därutöver tillför bland annat de politiska och 
ekonomiska dimensionerna. 

15 Med resurser avses bland annat förnödenheter och infrastruktur.
16 Förkortningen PMESII står för politik, militär, ekonomi, socialt, infrastruktur och information och kommer 
ursprungligen från Natos operativa planeringsmetod (COPD).
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Bild 17 Markdomänen. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten.

Markdomänen
Striden i markdomänen syftar i huvudsak till att upprätta eller vidmakthålla 
kontrollen över territorium samt att skydda de människor och de ekonomiska och 
kulturella värden som befinner sig inom detta territorium. Inom markdomänen 
återfinns nationens viktigaste komponenter: vår befolkning, våra naturresurser, 
vår nations ledning, vår infrastruktur och våra tätorter. Dessa komponenter 
skapar en komplex miljö att försvara mot angrepp och risken för sidoeffekter på 
icke-kombattanter, egendom och livsmiljö är stor.

Från markdomänen utgår Försvarsmaktens verksamhet i samtliga domäner. 
Kontrollen på marken har därmed en avgörande betydelse för Försvarsmaktens 
möjligheter till verksamhet i övriga domäner, där samtliga stridskrafter och 
samarbeten inom hela totalförsvaret bidrar på olika sätt. 

Påverkan på motståndaren i markdomänen sker genom att hindra eller begränsa 
dennes operativa rörlighet eller överlevnad i syfte att förneka motståndaren att 
nå sina taktiska eller operativa målsättningar. Här blir terrängkännedom och 
folkförankring särskilt viktiga. 

Hög tillgänglighet regionalt bidrar till Försvarsmaktens närvaro över hela Sveriges 
yta. Operationsmiljön inom markdomänen sträcker sig dock längre än vårt eget 
lands territorium. Genom internationella samarbeten kan försvaret av Sverige 
komma att bedrivas i annan parts territorium. Vi kan även tvingas använda oss av 
motståndarens territorium för att försvara vår nation.
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Bild 18 Sjödomänen. Foto: Göran Öberg/Försvarsmakten.

Sjödomänen
Sjödomänen börjar vid kustlinjen och består av såväl öppna havsytor som 
kust- och skärgårdsområden. Till skillnad mot i markdomänen syftar striden 
i sjödomänen inte primärt till erövring eller skydd av territorium utan snarare 
till att kontrollera sjöförbindelser för såväl militära som kommersiella ändamål. 
Havet har mycket stor betydelse för svensk handel, som transportväg och källa för 
naturresurser. Sjötransportlederna är viktiga för Sveriges och angränsande länders 
försörjning varför skydd av dessa är av stor betydelse för Sveriges uthållighet och 
därmed för totalförsvaret.

Sjödomänens stora ekonomiska betydelse innebär en omfattande närvaro av 
civila aktörer vilket skapar en komplicerad miljö för försvaret att verka i. Det 
stora logistikflödet över köl avstannar inte vid en konflikt även om det begränsas. 
Det är därför troligt att strid i sjödomänen riskerar att få oönskade sidoeffekter 
som både påverkar Sverige och andra nationer. 

Påverkan på motståndaren i sjödomänen sker främst för att försvåra eller förvägra 
dennes sjökontroll och rörlighet på och under ytan. Detta åstadkoms genom att 
förneka motståndaren möjlighet till förstärkning och försörjning av sina resurser. 
Försvarsmakten eftersträvar egen sjökontroll samt skydd av våra resurser genom 
hög närvaro och tillgänglighet. Kunskap om sjödomänens operationsmiljö i de 
egna territorialvattnen ger Försvarsmakten ett övertag, vilket försvårar en angrip-
ares möjlighet att upprätta och utöva kontroll till sjöss. Försvarsmaktens förmågor 
på, över och under ytan i Östersjöregionens operationsmiljö är särskilt viktig.
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Bild 19 Luftdomänen. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Luftdomänen
Luftdomänen karaktäriseras av snabba förlopp samt möjligheten till övervakning 
och verkan över stora geografiska områden och på långa avstånd. Operations-
miljön inom luftdomänen sträcker sig långt utanför vår nations territoriella 
gränser. Luftdomänens angränsning till såväl mark-, sjö- som rymddomänen gör 
luftoperativ kontroll till en grundförutsättning för större militära operationer. 
Operationer i luftdomänen innebär korta tidsförhållanden och snabba besluts-
cykler vilket ställer höga krav på korrekt luftlägesinformation. 

Påverkan på motståndaren i luftdomänen syftar till att begränsa eller förvägra 
denne kontroll av luftrummet i syfte att förhindra bekämpning av våra resurser 
från luften samt försvåra för motståndarens  lufttransporter och underrättelse-
inhämtning. Egen luftöverlägsenhet blir viktigt för att behålla vår handlingsfrihet 
och samtidigt skydda våra resurser. När egen luftoperativ kontroll kan upprätthållas 
understöds gemensamma operationer i andra domäner genom luftburen 
transport, inhämtning, mark- och sjömålsbekämpning samt undsättning. Liksom 
inom övriga domäner är samarbetet med internationella partners en viktig del av 
verkan i luftdomänen. Att samordna verksamhet med partners börjar med ett 
utbyte av information och byggs på med olika former av verkan för att uppnå 
effekt mot en angripare.
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Bild 20 Cyberdomänen. Foto: Försvarsmakten.

Cyberdomänen
Cyberdomänen består av digitala informationssystem och elektroniska kommu-
nikationstjänster samt de data som lagras i, bearbetas med, eller förmedlas genom 
dessa system och tjänster. I domänen ingår bland annat ledningsstödsystem, 
stridslednings- och verkanssystem, intranät, styr- och reglersystem, telekommu-
nikationssystem, de uppkopplade sakernas17 internet, inbyggda system i anlägg-
ningar, fordon och farkoster samt internet i sin helhet. Cyberdomänens fysiska 
delar befinner sig inom de övriga domänerna. Delar av cyberdomänen ingår som 
del av Sveriges kritiska infrastruktur. Effekterna av ett cyberangrepp kan därmed få 
stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och påverkar Försvarsmaktens 
förmåga att verka i samtliga domäner.

Cyberoperationer18 utgör ett militärt maktmedel som kan användas i samtliga 
konfliktnivåer. Defensiva cyberoperationer syftar till att försvara informations-
system inklusive elektroniska kommunikationsnät för att på så sätt förhindra 
motståndare att påverka information, informationssystem, datorer eller nätverk. 

Offensiva cyberoperationer syftar till att försvåra eller förhindra motståndaren 
att använda sina system eller att skydda egen verksamhet genom att tvinga mot-
ståndaren att avbryta angrepp mot svenska system. 

17 De uppkopplade sakernas internet är den svenska översättningen av Internet of Things (IoT).
18 En cyberoperation är en operation vars målsättningar uppnås genom aktiviteter i cyberdomänen.
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Försvarsmaktens kvalificerade cyberförsvarsresurser tillför, i cyberdomänen, 
handlingsalternativ för den strategiska, militärstrategiska och operativa nivån som 
ligger utanför de reguljära förbandens förmågor. En förutsättning för ett starkt 
cyberförsvar är att samtliga aktörer inom totalförsvaret har en god informations- 
och cybersäkerhet. Detta inkluderar våra stridskrafter, som över tid behöver 
säkerställa tillräckligt skydd av egna system och funktioner för att förhindra att 
motståndaren genom cyberdomänen påverkar den övriga krigföringsförmågan. 
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Bild 21 Rymddomänen. Foto: ESA-P. Carril

Rymddomänen
Rymden är en global allmänning där ingen stat utövar territoriell kontroll. De 
system som är lokaliserade i rymden i form av satelliter, raketer, rymdfärjor, rymd-
stationer och robotar är dock nationella och försvaras som nationella tillgångar. 
Därför bedrivs såväl försvar av som verkan mot rymdsystem dels i rymddomänen 
men även via cyberdomänen och markdomänen. Rymddomänen nyttjas framför 
allt för inhämtning och kommunikation men även av verkanssystem som 
ballistiska robotar. Ett flertal länder utvecklar även vapen som kan placeras i 
omloppsbana och verka mot satelliter.  

Rymddomänen är av stor vikt för Försvarsmakten för förvarning i form av spaning 
och övervakning, positionering, navigering, tidsbestämning, rymdlägesbild, 
samt kommunikation. Beroendet av rymden för Försvarsmaktens verksamhet i 
samtliga domäner ställer stora krav på att Sveriges och Försvarsmaktens tillgång 
till dessa system säkerställs. Satellittjänster nyttjas brett även civilt vilket medför 
stora konsekvenser som följd i den händelse rymdtjänster inte levereras som 
förväntat. Många kritiska förmågor i rymddomänen tillhandahålls med hjälp 
av internationella partners och kommersiella satelliter. Robustheten i dessa 
förmågor påverkas av svårigheten till skydd av system vi inte har egen kontroll 
över. Sårbarheter i rymddomänen återfinns till stor del inom styrning av, samt 
överföring till och från, satelliter via system som ligger i cyberdomänen och som 
påverkas av det elektromagnetiska spektrumet. Rymdsystem är därmed särskilt 
beroende av cybersäkerhet, cyberförsvar samt skydd mot telekrigsåtgärder för att 
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motstå en motståndares angrepp. Verkan kan även riktas mot markstationer eller 
mot satelliterna själva som är förhållandevis oskyddade.

Försvarsmaktens påverkan på en motståndare i rymddomänen sker främst 
genom att verka mot den styrning, mottagning och kontroll som sker från andra 
domäner där Försvarsmakten bedriver egen verksamhet. Egen rymdlägeskontroll 
blir särskilt viktig och adekvat rymdlägesinformation bidrar till erforderligt 
beslutsunderlag. 

Det elektromagnetiska spektrumet
Det elektromagnetiska spektrumet omfattar frekvensområden för all typ av 
elektromagnetisk vågutbredning och utgör ett stridsrum inom operationsmiljön 
där en militär styrka med olika medel, exempelvis telekrigsåtgärder, kan förneka 
sin motståndare tillgång till de tillämpningar spektrumet erbjuder. 

Spektrumet utgör samtidigt ett fundament för operationer i alla domäner då 
det skapar förutsättningar för radiosamband, signalspaning, satellitnavigering 
samt radar och laser för olika ändamål. För samtliga tillämpningar finns även 
motmedel som också de nyttjar spektrumet eller effekterna i det. 

Utöver de direkta militära tillämpningarna tillkommer ett stort antal civila 
tjänster och funktioner. Bland dessa finns olika typer av navigationstjänster, 
trådlöst internet samt mobiltelefoni. Mobilnäten är utöver telefonerna kritiska för 
uppkopplade enheter i hela samhället. De civila tillämpningarna används även av 
militära styrkor vilket innebär att tillämpningarna med tillhörande infrastruktur 
kan utgöra mål för en angripare. 

Informationsmiljön
I informationsmiljön hanterar Försvarsmakten data och information när vi samlar 
in, bearbetar och analyserar, sprider eller agerar på information. För alla militära 
operationer är tillgång till aktuell, korrekt och användbar information en viktig 
förutsättning för att skapa ett informationsöverläge.  

Informationsmiljön kan schematiskt delas in i två dimensioner, informations-
dimensionen och den kognitiva dimensionen.  Informationsdimensionen består 
av all den information som hanteras i olika former samt de olika bärare som 
används för att nå bestämda mottagare. Den kognitiva dimensionen avser hur 
mottagarna uppfattar och agerar på den information som skapas och sprids med 
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avsikt att påverka mottagarnas inställning eller agerande. Avsikten kan vara att 
skapa förvirring, vilseledning eller påverkan för att uppnå ett specifikt syfte, 
strategiskt, operativt eller taktiskt.

Genom förberedande åtgärder i informationsmiljön strävar Försvarsmakten 
efter att uppnå en kognitiv tröskeleffekt gentemot alla potentiella motståndare. 
Den kognitiva tröskeleffekten handlar även om att upprätthålla eller öka egen 
försvarsvilja samt främja stöd från tredje part.

En konsekvens av informationssamhället är att informationsmiljön får en allt 
större betydelse och utgör en naturlig del av alla typer av militära operationer 
och verksamheter. God uppfattning om informationsmiljön bidrar till situations-
förståelse och ytterst informationsöverläge liksom ett ägande av narrativet.

Det finns en växelverkan mellan den fysiska miljön och informationsmiljöns två 
dimensioner, där verksamhet i domänerna och det elektromagnetiska spektrumet 
kan skapa, förändra och förstöra information. En operation i cyberdomänen 
kan till exempel, genom att förändra funktionalitet i ett system, förhindra att en 
aktör får tillgång till information när den behöver den som mest. Från mark-, 
sjö- och luftdomänen kan kinetisk verkan slå ut anläggningar där information 
lagras och genom det elektromagnetiska spektrumet kan informationsförmedling 
genom radiosamband förhindras under kortare eller längre tidsperioder. 
Operationsmiljöns aktörer kan genom observationer dra slutsatser som sedan 
förmedlas vidare. Genom detta skapas ny information som behöver bearbetas för 
att bli användbar.

Ett aktivt försvar verkar i hela operationsmiljön.
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5.4 Funktionskoncept militärstrategiska 
funktioner

De militärstrategiska funktionerna är försvarsgrensöverskridande förmågeom-
råden. Dessa är av väsentlig betydelse för att Försvarsmaktens stridskrafter ska  
kunna verka. De kritiska resurserna inom respektive förmågeområde behöver 
inriktas, samordnas och fördelas. Avsikten är att i olika tidsperspektiv och 
konfliktnivåer tillgodose militärstrategiska och operativa behov. Som militär-
strategiska funktioner räknas ledning, logistik, underrättelse- och säkerhetstjänst 
samt militärstrategisk kommunikation. De militärstrategiska funktionerna 
beskrivs utförligt i respektive doktrintillägg.

Bild 22 Ledning. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.

Ledning
Ledning syftar till att inrikta och samordna verksamhet för att genomföra tilldelat 
uppdrag. Ledning utövas av utsedda militära chefer med befogenhet att leda 
annan militär personal i tjänsten. Denna befogenhet baseras på chefens status 
som befäl19. Att ha befälet innebär rätt att ge order till underlydande inom ramen 
för erhållet uppdrag.

19 Enligt Svensk författningssamling (SFS 1996:927).
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Försvarsmakten leds av överbefälhavaren. Från överbefälhavaren utgår mandat 
och ansvar till dennes underställda chefer, som i sin tur fördelar ansvar och 
mandat till sina respektive underställda. 

 – Militärstrategisk ledning avser övergripande inriktning och samordning av all 
förmågenyttjande, förmågeskapande och förmågeutvecklande verksamhet 
inom Försvarsmakten.

 – Operativ ledning avser inriktning och samordning av avdelade militära resurser 
för gemensamma och taktiska operationer i tid och rum. 

 – Taktisk ledning avser den inriktning och samordning av förband som respektive 
taktisk chef samt chefen för specialförbanden genomför.

 – Regional ledning avser den inriktning och samordning som chef för mili-
tärregion utövar avseende markterritoriell verksamhet omfattande regional 
säkerhets- och underrättelsetjänst samt ledning av lokalförsvarsförband, hem-
värnsförband och tilldelade krigsförband.

 – Förbandsledning avser inriktning och samordning för nyttjande av resurser 
inom ett förband på taktisk eller stridsteknisk nivå.

 – Funktionsledning avser fackmässig inriktning och samordning av funktioner 
och sakområden. Främste funktionsföreträdare ges mandat att inrikta och 
samordna sin funktion så att funktionen stödjer uppdraget.

Försvarsmaktens ledningssystem består av doktrin, organisation, personal, teknik 
och metoder som sätts samman för att stödja ledning av verksamhet på de olika 
ledningsnivåerna. Försvarsmaktens ledning och ledningssystem har samma 
grundläggande uppgifter i normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp.

Till stöd för utövande av ledning samt verksamhetens genomförande finns olika 
typer av ledningsstödsystem. Termen ledningsstödsystem syftar på den teknik som 
ingår i Försvarsmaktens ledningssystem och som stödjer olika ledningsfunktioner. 
Ledningsstödsystemet innefattar informationssystem, sambandssystem samt 
stabs- och ledningsplatsernas övriga tekniska utrustning. Försvarsmaktens 
ledningsstödsystem ska stödja Försvarsmaktens verksamhet, såväl nationellt 
som internationellt, genom hög interoperabilitet som medger förmåga att utan 
fördröjning etablera utbyte av information.
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Bild 23 Logistik. Foto: Marinen (Swenex 2021)/Försvarsmakten.

Logistik
Försvarslogistikens syfte är att bidra till att nå de mål som definierats för mili-
tära operationer. Syftet uppnås genom att upprätta och bibehålla efterfrågad 
tillgänglighet, uthållighet och rörlighet hos Försvarsmaktens förband och enheter. 
Försvarslogistiken tillgodoser Försvarsmaktens behov av förnödenheter, för-
svarsmedicin, transporttjänster, tekniska tjänster och övrig logistik. Försvarslogistik 
omfattar produktion, styrning och kontroll av tillhandahållet stöd, vilket utgörs 
av både förnödenheter och tjänster med tillhörande information. Försvarslogistik 
omfattar stöd till såväl krigsorganisationen som grundorganisationen och kan 
utföras av egna resurser och tillsammans med andra aktörer. 

Försvarslogistiknätverket utgör en del av det globala försörjningslandskapet och 
består av noder, såsom förråd, verkstäder och sjukhus, hamnar, flygfält och termi-
nalplatser, samt förbindelselinjer mellan dessa noder. 

Beroende på perspektiv kan försvarslogistiken delas in på olika sätt. Ur ett 
ledningsnivåperspektiv delas försvarslogistiken in i militärstrategisk, operativ och 
taktisk försvarslogistik. 
Ur perspektivet försvarslogistikens genomförande indelas försvarslogistiken 
i bakre respektive främre nivå. Försvarslogistikens resurser är i enlighet med 
NATO-standard20 fördelade på fyra försörjningslinjer:

20 NATO STANDARD AJP-4(B) 2018
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 – Första linjens logistik: logistikresurser på taktisk nivå samt till förband

 – Andra linjens logistik: logistikresurser tilldelade en försvarsgren

 – Tredje linjens logistik: logistikresurser på operativ nivå eller längs strategiska 
transportkorridorer.

 – Fjärde linjens logistik: logistikresurser tillhandahållna genom strategiska 
tillgångar så som nationella lager, avtalspartners och industri.

Det finns en nära relation mellan operationsnivå och försörjningslinje. Opera-
tionsnivå anger på vilken nivå den aktuella logistikinsatsen leds; militärstrate-
gisk, operativ eller taktisk nivå. Försörjningslinje anger var logistikresurserna 
är lokaliserade i relation till den militära ledningsstrukturen. Det innebär att 
förband som löser logistikuppgifter på operativ nivå även medför första linjens 
logistikresurser för att täcka det egna behovet och eventuellt även sitt värdförbands 
behov. Vid genomförandet av logistikinsatser tillhör första och andra linjens 
logistik försvarslogistikens främre nivå medans tredje och fjärde linjens logistik 
tillhör försvarslogistikens bakre nivå.

Militärstrategisk försvarslogistik genererar de försvarslogistikresurser som behövs 
för att täcka hela Försvarsmaktens behov. Med militärstrategisk försvarslogistik 
avses inriktning och beslut av förmågeskapande produktion samt inriktning 
och beslut avseende beredskap, förbandstillgänglighet, lagernivåer och nyttjande 
av försvarslogistik. Försörjning och hur den kan säkerställas, det vill säga 
försörjningstrygghet, blir allt viktigare i takt med att Sverige blir mer beroende 
av omvärlden. Försörjningstrygghet kan innefatta flera olika delar som stödjer en 
trygg försörjning i rätt tid och med kontinuitet, till gagn för Försvarsmakten och 
den samlade försvarsförmågan.
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Bild 24 Underrättelser. Foto: Ulrika Roos/Försvarsmakten.

Underrättelse- och säkerhetstjänst
Underrättelse- och säkerhetstjänstens huvudsyfte är att ständigt och tidigt 
upptäcka och identifiera hot så att motståndaren inte lyckas med att överraska 
oss samt att förebygga och motverka hot mot de säkerhetsintressen som berör 
Försvarsmakten. Försvarsunderrättelseverksamheten ska kontinuerligt kartlägga 
yttre hot mot landet och stödja Sveriges utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. 
Militär underrättelsetjänst ska stödja försvarsmaktens beslutsfattare med besluts-
underlag för förmågeutveckling, planering, genomförande och uppföljning av 
operationer samt förvarning. Militär säkerhetstjänst ska stödja Försvarsmaktens 
beslutsfattare med beslutsunderlag rörande säkerhetshotande verksamhet samt 
skydda de säkerhetsintressen som berör Försvarsmakten och dess tillsynsområde 
enligt gällande lagstiftning.

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetsfunktion ska bidra till svensk 
säkerhet och försvar i normalläge, säkerhetspolitisk kris och vid väpnat angrepp. 
Funktionen bidrar genom att med tillgänglighet, uthållighet och redundanta 
system upptäcka, analysera och delge information som kan påverka möjligheter 
och förutsättningar för försvaret av Sverige och svenska intressen. Regeringens, 
regeringskansliets, Försvarsmaktens och andra myndigheters behov ska tillgodoses.

Underrättelse- och säkerhetstjänsten ställs inför komplexa och svårtolkade 
fenomen och behöver därför vara flexibel och anpassningsbar. Funktionen ska 
dynamiskt kunna anpassas mellan kraftsamlat och centraliserat till decentraliserat 
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genomförande. En sådan handlingsfrihet skapas genom att information snabbt 
kan flöda mellan de aktörer som har behov av den, med minimal påverkan från 
organisatoriska eller kulturella faktorer samt en bredd i säkerhetsskyddsförmågan 
för att kunna verka i alla domäner. 

I en tid av ökad osäkerhet blir den gemensamma lägesuppfattningen liksom 
förmågan att knyta aktörer till säkerhetshotande verksamhet än mer central, såväl 
för Försvarsmakten som för Totalförsvaret i övrigt. En nära och kontinuerlig 
integration mellan funktionen och dess uppdragsgivare måste därför säkerställas. 
Ytterst är underrättelse- och säkerhetstjänst en nationell angelägenhet som ska 
bidra till försvaret av Sverige. 
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Bild 25 Gemensamma övningar sänder signaler. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Militärstrategisk kommunikation
Militärstrategisk kommunikation utgör en funktion och ett koncept på militär- 
strategisk nivå som inriktar och samordnar kommunikationstjänst och informa-
tionsoperationer. Militärstrategisk kommunikation avser inriktning av ord och 
handling på militärstrategisk och operativ nivå. Den är en aktiv del av och 
förstärker militära aktiviteter i syfte att optimera definierade effekter.

Med kommunikationsinsatser påverkas mottagarens förväntningar och kunskap, 
vilket i sin tur ska bidra till önskade militärstrategiska effekter. Försvarsmaktens 
samlade kommunikation omfattar militärstrategisk kommunikation, varumärkes-
kommunikation och myndighetskommunikation. De enskilda delarna kan 
bedrivas enskilt men också integrerat för att uppnå ett specifikt syfte beroende 
på avsikt och målgrupper. Den övergripande målsättningen, särskilt i lägen av 
säkerhetspolitisk kris, är att etablera en korrekt bild av verkligheten som stödjer 
Försvarsmaktens, och Sveriges, strategiska intentioner. All verksamhet som bedrivs 
i form av övningar, militära operationer och övriga aktiviteter kommunicerar 
också en bild av Försvarsmakten och bidrar till hur Försvarsmakten uppfattas och 
blir därmed en del av Försvarsmaktens kommunikation. Relevans, synlighet och 
trovärdighet är förutsättningar för försvarsviljan hos befolkningen respektive hur 
Försvarsmakten uppfattas i omvärlden.

Informationsoperationer samordnar och planerar Försvarsmaktens operationer i 
informationsmiljön, för att i alla konfliktnivåer stödja operativ chefs målsättningar. 
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Försvarsmakten bedriver även försvarsinformation i enlighet med förordning21  
beslutad av regeringen. Utgångspunkten är att öka kunskapen om Försvarsmaktens 
verksamhet. Kunskap är en viktig parameter kopplat till relevansen för ett militärt 
försvar och Försvarsmaktens förtroende, och därmed legitimitet som samhälls-
bevarande aktör.

21 Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal
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6. Hörnstenar i försvaret av Sverige

6.1 Ett aktivt försvar

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given. Den måste försvaras och 
vinnas varje dag. Försvarsmakten måste därför bedriva ett aktivt försvar i såväl 
normalläge, säkerhetspolitisk kris som vid ett väpnat angrepp. 

Med ett aktivt försvar försvaras Sverige ständigt mot yttre aktörers åtgärder och 
aktiviteter vilka hotar svenska intressen och som ytterst syftar till att betvinga 
vår nation. Försvarsmakten genomför och stödjer operationer och annan typ av 
verksamhet året runt, med syfte att motverka en yttre aktörs öppna och dolda 
angreppsförberedelser mot vårt territorium samt övrig påverkan på svenska 
intressen.

Med operationer avses i detta sammanhang verksamhet kopplad till beredskap, 
insatser och övningar, som tillsammans bidrar till att hävda vår territoriella inte-
gritet och skydda svenska intressen. Internationella fredsskapande operationer är 
också en del av det aktiva försvaret.

Ett aktivt försvar är ett sätt att tänka, känna och handla. Ett aktivt försvar innebär 
att Försvarsmakten ska ta och behålla initiativet oavsett om vi är offensiva eller 
defensiva, om vi agerar direkt eller indirekt, ensamma eller tillsammans med andra. 
Detta innebär att vi måste vara beredda på att ta risker och kunna agera trots stora 
osäkerheter. Ett aktivt försvar utgör grunden för hur vi avhåller och förebygger 
krig, snabbt möter ett väpnat angrepp och bedriver försvarsoperationer. All 
verksamhet och alla vi som verkar i och för Försvarsmakten bidrar tillsammans 
till vårt aktiva försvar, varje dag.

Sverige ska ständigt försvaras mot varje form av angrepp
eller påverkan. Utgångspunkten för varje tänkbar angripare 

skall vara vetskapen om att Sverige alltid kommer att bemöta hot 
eller aggression och aldrig kommer att ge upp, oavsett om 

vi försvarar oss ensamma eller tillsammans med andra.
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6.2 Försvarsvilja och motståndsanda

Att försvara Sverige och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet 
är inte enbart en militär uppgift utan ett ansvar för hela samhället. Ytterst kräver 
detta befolkningens personliga insatser med grund i en utbredd försvarsvilja och 
motståndsanda. Försvarsvilja är ytterst ett uttryck för befolkningens samlade 
uppfattning om behovet att göra väpnat motstånd vid angrepp på landet och 
villighet att ta på sig de uppoffringar som krävs. Motståndsanda är den enskilda 
människans vilja att delta i försvarsansträngningar. Försvarsviljan bygger på en 
tillit mellan statsledning, myndigheter och befolkningen. Såväl försvarsvilja som 
motståndsanda kräver folkförankring och visar sig i form av engagemang och 
positiv inställning till vårt försvar till exempel genom en vilja att ansluta sig till 
Hemvärnet och andra frivilliga försvarsorganisationer.

För Försvarsmaktens del innebär den breda försvarsviljan att all personal uppbär 
en utvecklad stridsvilja och stridsmoral. Den ska ta sin utgångspunkt i ett utpräglat 
engagemang för sitt förband med dess personal och uppgifter. Förbandsandan 
utgör därmed en väsentlig del i stridsviljan. Denna stridsvilja och ett trovärdigt 
försvar leder till att Försvarsmakten aktivt bidrar till den allmänna nationella 
försvarsviljan.

Viljan att försvara Sverige omsätts inom Försvarsmakten i militär utbildning och 
bidrar på så vis till att bygga Sveriges krigföringsförmåga. Duglighet i strid är 
grunden för militär trovärdighet. Att som soldat kunna agera i en krigssituation 
kräver vilja, mod, beslutsamhet och uthållighet. Militär utbildning ska planeras 
och genomföras med detta som ledstjärnor. Krigsmiljön ställer krav på en proaktiv 
attityd, från lägsta till högsta nivå. En sådan attityd vilar på insikten att vissa 
problem inte löser sig själva, att framgång kräver att man ligger ett steg före sin 
motståndare och att förlorad tid inte kan vinnas tillbaka. En proaktiv inställning 
kan kompensera för bristande numerär. Stridsvilja byggs upp av engagemang, 
viljan att göra sitt bästa, gott ledarskap samt tydliga mål och ansvar.

Tröskeleffekt skapas genom ett tydligt, 
kompetent och aktivt totalförsvar.
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Bild 26 Totalförsvaret. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten.

6.3 Totalförsvaret

Försvarsmakten står inte ensam i försvaret av Sverige utan är en del av total-
försvaret. Totalförsvaret utgörs av det militära försvaret och det civila försvaret. 
Med militärt försvar avses den verksamhet som bedrivs av Försvarsmakten med 
stöd av försvarsmyndigheter, delar av de frivilliga försvarsorganisationerna, delar av 
försvarsindustrin samt eventuella militära samarbetspartners. Verksamheten inom 
det civila försvaret bedrivs av många olika aktörer; statliga myndigheter, kommuner, 
regioner, näringsliv och frivilligorganisationer.

Totalförsvar avser den samlade verksamhet som behövs för att förbereda Sverige 
för krig samt för att försvara landet i händelse av krig. Det övergripande målet för 
totalförsvaret är att ha förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna 
vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Totalförsvaret ska vara 
krigsavhållande genom att ha sådan styrka, sammansättning, ledning, beredskap 
och uthållighet att det avhåller från försök att anfalla, kontrollera eller på annat sätt 
utnyttja svenskt territorium. 

Totalförsvaret är en nationell angelägenhet som förutsätter hela samhällets 
engagemang och tar sin utgångspunkt i en bred försvarsvilja och motståndsanda 
i samhället. Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter, kommuner, regioner, 
näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer är alla delar av det samlade 
totalförsvaret. Totalförsvarsplikt gäller för varje svensk medborgare mellan sexton 
och sjuttio år. Totalförsvarsplikten fullgörs antingen som värnplikt, civilplikt eller 
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allmän tjänsteplikt. Allmän tjänsteplikt gäller även för utländska medborgare 
bosatta i Sverige.

För att stärka landets försvarsförmåga kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är 
antingen skärpt beredskap eller högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta 
beredskap. Är Sverige i krigsfara eller råder sådana utomordentliga förhållanden 
som är föranledda av att det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har 
varit i krig eller krigsfara, får regeringen besluta om skärpt eller högsta beredskap. 
Beslutet kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. Under högsta 
beredskap är totalförsvar all verksamhet som då ska bedrivas. När beredskapen 
höjts, ska Försvarsmakten krigsorganiseras i den omfattning regeringen bestämmer. 
Vid beredskapslarm ska hela Försvarsmakten krigsorganiseras. Om hela eller delar 
av landet ockuperas av främmande makt ska varje offentligt organ handla på det 
sätt som bäst gagnar försvarsansträngningarna och motståndsverksamheten samt 
civilbefolkningens skydd och svenska intressen i övrigt.

Verksamhet inom totalförsvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med 
andra, inom och utom landet.

Bild 27 Totalförsvaret avser Sveriges samlade militära och civila försvar. 
  Illustration: Anna-Karin Wetzig/Försvarsmakten
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6.4 Internationell förankring

Förankring och samarbete i de internationella säkerhetsnätverk som omger Sverige 
skapar strategisk tyngd. Sveriges inriktning för internationella samarbeten på det 
försvars- och säkerhetspolitiska området beslutas av riksdag och regering. För-
svarsmaktens internationella samarbeten ska utgå från Försvarsmaktens mål och 
syften och därmed stödja svensk säkerhetspolitik samt Försvarsmaktens operativa 
behov och behov av förmågor.

Försvarsmakten ska tillsammans med internationella partners verka krigs-
avhållande. Militär närvaro av partners i Sverige och svenskt närområde ger en 
grundläggande stabilitet och ökar Försvarsmaktens handlingsfrihet att verka 
konfliktdämpande. Möjligheten att militärt agera tillsammans och samordnat i 
svenskt närområde, såväl under normalläge som i händelse av säkerhetspolitisk 
kris eller under väpnat angrepp, bygger på förmågan att ta emot respektive att 
lämna operativt militärt stöd i förhållande till andra aktörer.

Sveriges närmaste samarbetspartners är Finland, Danmark, Norge, Storbritannien, 
USA och Nato. Samarbetet med Finland intar en särställning och omfattar även 
gemensam operationsplanering samt planering och förberedelser för hävdandet 
av respektive lands territoriella integritet. Sverige samarbetar redan nu med Nato 
på samtliga militära ledningsnivåer och har en långt gången interoperabilitet med 
Nato genom medlemskapet i Partnerskap för Fred och de partnerskapsmål som 
vi antagit. Samarbetet med Nato ger möjlighet för Försvarsmakten att utveckla 
förmåga till att genomföra samordnade operationer i närområdet, att kunna ge 
och ta emot militärt stöd samt bidra till säkerhet tillsammans med andra. 

Ett svenskt Nato-medlemskap innebär fördragsknutna skyldigheter och 
rättigheter. Det ger oss också säkerhetsgarantier som kan höja tröskeln för ett 
antagonistiskt angrepp. Nato är en försvarsallians vars syfte ytterst är att försvara 
sina medlemsstater. Med ett medlemskap åtnjuter vi rättigheterna till kollektivt 
försvar men även skyldigheter att bistå andra medlemmar i detsamma.

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har den politiska inriktningen 
medfört ett ökat fokus på närområdet. Försvarsmakten ska dock fortsatt 
understödja internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, inom 
ramen för FN, EU och OSSE, samt ställa svensk personal till förfogande för 
insatser inom dessa organisationers regi.
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Bidrag till internationell krishantering och katastrofhjälp ska ses som en del i 
vår politiska solidaritetsförklaring och insikt att säkerhet byggs i samverkan med 
andra. Det handlar till exempel om hur vi bidrar till EU:s gemensamma utrikes- 
och säkerhetspolitik och visar på solidaritet att hjälpa till med att underbygga 
global fred, säkerhet och försoning. Nationellt regleras detta i Lagen om väpnad 
styrka för tjänstgöring utomlands 22, samt de riksdags- och regeringsbeslut som 
följer av detta.

Sverige har ett stort intresse av att främja starka och effektiva internationella 
institutioner, samt en världsordning med sin grund i folkrätten.  Försvarsmakten 
ska i all sin verksamhet följa folkrätten samt verka i enlighet med FN:s 
säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet samt efterföljande 
resolutioner.

Bidrag till internationell krishantering tjänar också det strategiska syftet att 
knyta internationella band. Genom att kontinuerligt sätta samarbeten i ett större 
sammanhang blir mervärdena tydliga och kan omsättas i strategiskt tänkande för 
att utveckla det militära försvaret.

Sammantaget inkluderar våra internationella samarbeten en bred samling av 
aktiviteter med det gemensamma syftet att främja goda relationer och fred, förebygga 
konflikter och skapa nätverk för produktivt samarbete med internationella aktörer. 
I förlängningen ska vår solidaritet med andra skapa solidaritet med oss, ytterst så 
att det internationella intresset för vår säkerhet och vårt försvar främjas. Förutom 
avtal och allianser, partnerskap, övningar och deltagande i internationella insatser 
består våra internationella samarbeten bland annat även av internationellt utbyte 
och samverkanspersonal, gemensam internationell förmågeutveckling, träning av 
och rådgivning till andra länders försvar, internationellt erkända utbildningar i 
svensk regi, bidrag med observatörer, besök till andra länder samt kontakter via 
vårt försvarsattachénätverk.

 Ytterst syftar Försvarsmaktens interoperabilitet och internationella samarbeten till 
att kunna genomföra gemensamma operationer med internationell förstärkning 
för att aktivt försvara Sveriges suveränitet och legitima intressen. Tillsammans 
med ett starkt totalförsvar och ett aktivt försvar, baserat på försvarsvilja och 
motståndsanda, ska dessa ansträngningar skapa bästa möjliga synergi för våra 
målsättningar.

22 Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands
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Internationell förankring och samarbete
 skapar strategisk tyngd.

Bild 28 Internationell verksamhet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten.
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Redaktionell information
Revidering av Militärstrategisk doktrin 2016 initierades genom Leds direktiv – 
doktrinutveckling, FM2019-4801. Militärstrategisk doktrin 2022 har tagits fram 
mot bakgrund av förändringar genom försvarsbeslut 2020. En första anpassning 
till att Sverige har lämnat in medlemsansökan till Nato har gjorts. MSD 22 är 
skriven för att utgöra en brygga under Nato implementeringsfas.

En arbetsgrupp, kärnarbetsgruppen, inom ramen för strategisk planeringsgrupp 
doktrin (SPG 5) har varit motorn i arbetet och arbetat kontinuerligt med textens 
utveckling.

Texten har remissbehandlats i tre remisser. Den första var internt i högkvarteret. 
Den andra sändes ut till hela Försvarsmakten och till närstående myndigheter. 
Det tredje var försvarsmaktsintern.

Under arbetet har doktrinen kontinuerligt förankrats med chefen för Leds Inri. 
Styrning i arbetet har även erhållits från strategisk analysgrupp – utveckling (SAG 
U). Efter remiss 3 har doktrinen förankrats hos stf C Inri, C Inri, C Leds, ÖB och 
sedan överlagts i FML innan beslut av ÖB i nämnd ordning.

Sakansvarig
Thomas Magnusson, ledningsstaben

Arbetsgrupp
Thomas Magnusson, ledningsstaben (Ordf.), Linnea Hjalmarsdotter, lednings-
staben (Sekr.), Staffan Lundmark, ledningsstaben DCDC, UK, Michael Malm, 
ledningsstaben Totalförsvarsavd, Carl A Karlsson, ledningsstaben Kommu-
nikationsavd, Patrik Sternudd, ledningsstaben CIO, Linda Avad, ledningsstaben 
CIO, Per Age, Insatsstaben, Ylva Öhrström, ledningsstaben JUR, Andreas Jonsson, 
ledningsstaben JUR, Stabsofficer, ledningsstaben SFL.

Granskning av Försvarsmaktens publikationssamordnare har utförts 2022-06-01.

MSD22 har föredragits för ÖB den 2022-06-22.
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Bildförteckning
I den här publikationen förekommer följande bilder med verkshöjd:

Bild nr Fotograf/illustratör Hur FM säkrat rätten att använda bilden

1, 9, 24 Ulrika Roos Försvarsmaktens bild. 
Ulrika Roos är anställd vid Amf 4

2, 3, 5, 7, 10, 
11, 12, 13, 14, 
15, 16, 27

Anna-Karin Wetzig Försvarsmaktens bild. 
Anna-Karin Wetzig är anställd vid FMLOG/ 
Grafisk produktion

4 Mikael Johansson Försvarsmaktens bild. 
Mikael Johansson är anställd vid P 4

6, 20 Försvarsmakten Försvarsmaktens bild.

8 Förenta Nationerna Fri för användning

17 Jimmy Croona Försvarsmaktens bild. 
Jimmy Croona är anställd vid SkyddC.

18 Göran Öberg Försvarsmaktens bild. 
Göran Öberg är anställd vid Combat Camera.

19, 25 Antonia Sehlstedt Försvarsmaktens bild. 
Antonia Sehlstedt är anställd vid Combat Camera.

21 ESA-P. Carril Fri för användning

22, 28 Bezav Mahmod Försvarsmaktens bild. 
Bezav Mahmod är anställd vid Combat Camera.

23 Marinen (Swenex 2021) Försvarsmaktens bild

26 Jonas Helmersson Försvarsmaktens bild. 
Jonas Helmersson är anställd vid Combat Camera.
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Källförteckning
I den här versionen av militärstrategisk doktrin har följande källor använts:

Källor utanför Försvarsmakten

• Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge – konsekvenser för Sverige, DS 2022:7, 
Regeringskansliet, 20220513

• Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU4, Sveriges Riksdag, 20201209
• Regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025, Regeringen 

20201014
• Regeringsbeslut 30, Inriktning för Försvarsmakten 2021-2025, Regeringen 

20201217
• Regeringsförklaringen 2021, Regeringen 211130
• Svensk författningssamling (1996:927)
• Utrikesdeklarationen 2022, Regeringen 20220216

Källor inom Försvarsmakten

• M7739-354030 Doktrin för gemensamma operationer 2020
• FM2015-1597:7 Vår militära profession, Underbilaga 1.1 till FMSI 2015 Ä1 

Lagar och förordningar

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap

Lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt

Lag (2003:169) om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands

Förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten 

Förordning (1996:927) om Försvarsmaktens personal

Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap





Krigföring som lagligt, moraliskt och etiskt rätt.

I Sverige utgår all makt från folket som givit riksdagen i uppgift
att stifta lagar som skapar förutsättningar för nationens existens.

Regeringen omsätter dessa lagar till uppgifter. Genom dessa
uppgifter har Försvarsmakten givits mandat och skyldighet

att försvara vår nation.

Sveriges säkerhetspolitik vilar på den internationella folkrättens grund.
Sverige har som nation förbundit sig att följa och upprätthålla internationell
rätt, folkrätten, mänskliga rättigheter, FN-stadgan och andra konventioner.

Sveriges folk har genom riksdag och regering givit Försvarsmakten
uppgiften att försvara även dessa rättigheter och skyldigheter.

Att inkludera väpnat försvar och krigföring tillsammans med andra
maktmedel för att avhålla från påtryckningar på vår nation och ytterst

skydda Sverige mot väpnat angrepp är ett nödvändigt och lagligt
politiskt val förankrat i folkviljan. Att med vapenmakt försvara vår nation,
våra åtaganden och våra värderingar är en viktig och rättfärdig samhälls-
funktion ålagd Försvarsmakten. Försvarsmakten och totalförsvaret utgör

vitala delar av grunden för vårt fria demokratiska samhälle.

Rätten att bruka våld för syftet att bevara gemensamma värden är ett
ansvar som har anförtrotts till Försvarsmakten och dess personal.

Att lojalt sluta upp bakom ett beslut att med vapen och andra medel
hävda rätten till nationell existens blir avgörande för Försvarsmaktens

trovärdighet och därmed nationens förmåga att hävda lag.

Både som enskilda individer och som grupp behöver vi inom Försvars- 
makten kunna legitimera väpnat försvar som moraliskt och etiskt rätt.

Detta kräver att vi inte bara accepterar det faktum att vi ingår i ett system
som är satt att utöva våld utan också reflekterar över den betydelse och
de konsekvenser detta medför. Vi utövar inte bara vår rätt och plikt att

bruka dödligt våld mot en angripare, vi accepterar också att riskera
våra egna liv i försvaret av Sverige.

Att verka i Försvarsmakten ställer stora krav på mod, ledarskap och
ansvarstagande i kombination med förbandsanda och disciplin.

VI BJUDER ALLTID MOTSTÅND – VI GER ALDRIG UPP
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Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin (MSD 22) beskriver hur 
Försvarsmakten ska använda militära maktmedel för att uppnå de 
säkerhetspolitiska målsättningar som regering och riksdag beslutar 
samt hur vi med tillgängliga resurser ska försvara Sverige.

MSD 22 tydliggör Försvarsmaktens militärstrategiska inriktning och 
utgör därmed även en grund för Försvarsmaktens militärstrategiska kom- 
munikation till omvärlden angående hur Sveriges försvar avses nyttjas.

MSD 22 
M7739-354028

Versionsnr: 2.0 Ä0
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