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Vi möter dem laddade på arenan. 
Bakom fältherrarna, generalerna, 
amiralerna och ned genom leden 

till den enskilde soldaten, sjömannen och 
flygaren marscherar en falang mer filoso-
fiskt lagda men nästan lika stridbara män 
upp – de som har tänkt tankar om kriget. 
(Ja, än så länge är de bara män så långt 
någon kan se.)

I spetsen går giganten Carl von Clause-
witz, tätt följd av sin främste rival Antoine 
Henri de Jomini. Närmast bakom följer andra 
stora namn: J F C Fuller, Alfred Thayer 
Mahan, Giulio Douhet, André Beaufre, 
för att bara nämna några företrädare för 
diskussioner om mark-, sjö-, luft- och 
kärnvapenkriget. 

De och många till, som Julian Corbett, 
sjöofficerarna bakom den franska Jeune 
Ecole, Basil Liddell Hart, Edward Lutt-

wak, Martin Creveld och John Warden, 
återfinns i snart sagt alla texter om kriget 
som företeelse, för att inte tala om ryssarna 
Michail Tuchatjevskij (även fältherre för-
stås), Vladimir Triandafillov och Andrej 
Gretjko. Ämnet må vara militärhistoria, 
doktriner, militärteori eller strategi för 
stora och små stater. Det kan inte finnas 
någon ung officer i vårt land som undgått 
att göra somliga av de nämndas bekant-
skap, om ock ytligt, så som ambitionerna 
har ökat hos svenska militära lärosäten 
med Försvarshögskolan som akademisk 
högborg.

Nu, när eleverna anses stå inför nya 
utmaningar och vidgade professionella 
uppgifter, vill man bibringa dem mer kun-
skaper. Systematiskt skall de introduceras 
i de stora namnens tankar. De som lägger 
fast utbildningsmålen delar uppenbarligen 
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inte fältmarskalk Wavells uppfattning att 
det är bättre att läsa skönlitteratur om 
man vill förstå krigets väsen. Lärda ut-
läggningar kring teorier ser dagens ljus. 
Förhoppningsvis utan att mottagarna av 
all denna bildning tappar fotfästet i den 
militära praktiken vänder man och vrider 
på infallsvinklarna. 

En titt på den senaste tidens bokproduk-
tion i Sverige visar också hur framställ-
ningarna kring krigets grunder kuggar i 
varandra. De känns ibland som författarna 
faktiskt alla skrev om samma sak, på sam-
ma tema, låt vara med skilda avsikter.

På slagfältet
Lämpligen kan man börja med Marco 
Smedbergs Krigföring. Känd som förfat-
taren till tre böcker som under det senaste 
decenniet varit kurslitteratur på Försvars-
maktens skolor, vad det gäller operationer 
och taktik, har han nu samlat sitt material 
i en volym, avsedd som en ”introduktion 
i krigets grunder”. Det har inte längre 
känts ändamålsenligt att dela upp ämnet i 
mark-, sjö- och luftkrig. Allt behöver mer 
än någonsin studeras parallellt. Ämnen 
som ”effektbaserade operationer”, Effects 
Based Operations (EBO) med nya tankar 
om hur måluppfyllelse nås, liksom freds-
bevarande operationer och asymmetrisk 
krigföring kräver sin plats och framtvingar 
omdispositioner av textinnehållet.

Till ny utgångspunkt har Smedberg tagit 
raden av doktriner inom Försvarsmakten 
sedan starten av 2000-talet, vartill kommer 
att han i den nya samlingsvolymen har 
inkorporerat passager ur sin bok Militär 

ledning. Eftersom doktriner är föränderliga 
kan man tänka sig att även Smedbergs 
senaste alster kan komma att justeras 
efterhand som läsåren går. Under alla 
omständigheter präglas framställningen 
av det som är författarens styrka – den 
medryckande berättelsen.

Detta är ofrånkomligt en bok om stor-
makter och deras krig. Israel är här med 
som militär regional stormakt. Men man 
letar förgäves efter exempelvis Finlands 
väpnade konflikter under första hälften 
av 1900-talet, som haft så stor betydelse 
i många svenska infanteriofficerares före-
ställningsvärld. En av stormaktsmaktsspe-
let präglad fråga, som bär igenom boken, 
är varför den ena sidan får ett övertag i en 
tvekamp där motståndarna gör sitt bästa 
för att besegra varandra. Framställningen 
bygger på sekundärkällor, något annat vore 
omöjligt i en volym som på 450 sidor skall 
klara av tvåhundra år av krig. 

Perspektivet är, som Smedberg själv 
framhåller, historiskt. För många gör detta 
säkert hans bok mer lättsamt underhållande 
än andra av FHS läroböcker. Men han har 
även fått plats för väldigt mycket av det 
som just upptar författare med mer teore-
tisk-analytiska syften. Dit hör övergången 
från de två världskrigens totala karaktär till 
dagens mer begränsade krig. 

Läsaren får ta del av utvecklingen av 
doktriner på de olika nivåerna: strategisk, 
operativ och taktisk, liksom ökad sam-
verkan mellan de olika försvarsgrenarna. 
Betecknande för dagens situation är militä-
rens utökade uppgifter. Nu förslår det inte 
med konventionell krigföring, soldaterna 
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måste kunna klara fredsfrämjande/poli-
siära insatser och möta asymmetriska hot 
från fiender som inte utgörs av stater.

Detta är ingen berättelse att referera, 
särskilt som läsarna torde ha klart för 
sig många av de stora dragen i vad som 
historiskt har hänt sedan Napoleon. Ka-
pitelrubriker kan i alla fall ange textens 
bredd: ”Krigets karaktär”, ”Från kavalleri 
till kulsprutor”, ”Skyttegravar och blixt-
krig”, ”Från flygspaning till strategiskt 
bombflyg”, ”Hangarfartyg och amfi-
bieoperationer”, ”Totalt krig – begränsade 
konflikter”, ”Manöverkrigets teori och 
praktik”, ”Lågintensiva konflikter och 
fredsfrämjande operationer”, ”Krigföring-
ens grundprinciper”. 

De stora tänkarna presenteras likaväl 
som raden av framträdande militära ledare 
och deras mest berömda insatser. Avsnitt 
för avsnitt ges plats åt teoribildning och 
doktrinutveckling.

Ur den tidigmoderna och den moderna 
krigföringen vaskar Smedberg fram ett an-
tal funderingar kring krigföring, krigskonst 
och operationskonst. Han skriver om hur 
utvecklingen har skett i en växelverkan 
mellan olika faktorer, varav några tidlösa: 
friktioner, osäkerhet, rädsla och utmatt-
ning. Ändå tycker han att de krigförande 
påfallande ofta har anpassat sig till nya 
förutsättningar. 

Författaren har förblivit sympatiskt 
inställd till uppdragstaktiken, föranledd 
som han ser det av kraven på ett högt 
stridstempo. Kommandostyrning är vid 
en jämförelse en långsam metod. Uteslutet 
är ändå inte att informationsöverlägsen-

het blir mer utslagsgivande än tempo i en 
krigföring präglad av RMA (Revolution in 
Military Affairs) och det nätverksbaserade 
försvaret, NBF. Smedberg reserverar sig 
dock på grund av USA:s militärtekniska 
övertag och är av uppfattningen att mer 
säkra slutsatser endast kunde dras vid en 
kraftmätning mellan likvärdiga styrkor. 
Han varnar också för övertro på teknisk 
förmåga, något som ligger väl i linje med 
de senaste årens mer försiktiga svenska 
tänkande. 

Ur historien ser författaren några särskilt 
betydelsefulla faktorer: officersutbild-
ningen och doktrinutvecklingen (”det 
som övas i fred fungerar hjälpligt i krig”). 
I utvecklingen av det moderna manöver-
kriget, ledd av USA, nämner han faktorer 
som ”tyngdpunkter” och redan nämnda 
effektbaserade operationer. Han synes 
reservera sig mot allt tal om revolutionära 
förändringar. Snarare rör det sig om att 
man kan omsätta känd teknik till opera-
tiva system, som amerikanerna gjorde i 
Kuwaitkriget. Och ett kvardröjande pro-
blem när det gäller dagens betoning av 
informationsöverlägsenhet är risken för 
att man blir vilseledd och lurad.

Svåra avvägningar väntar enligt Smed-
berg mellan det högtekniska krigets krav 
på få dyra förband och det okonventionella 
krigets krav på många förband för bevak-
ning och bekämpning. Hur skall man med 
någorlunda rimlig säkerhet veta vad man 
kommer att behöva inom tio-femton år?  
Och boken avslutas, inte oväntat, med ett 
stycke Clausewitz med det beslutsamma 
påpekandet att ”där framgången uteblir, 



143

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

6-20056-2005

beror det bara på en felaktig politik”.

Seger på havet
Som antytts ovan ges visst utrymme i Krig-
föring åt sjökriget. Den marina arenan står 
i gengäld helt i centrum en bok utanför den 
direkta svenska undervisningslitteraturen. 
Det är Sjömakt under 100 år, en berät-
telse om den amerikanska flottan skriven 
av George W Baer och där första delen, 
omfattande åren 1890-1945, nu föreligger 
i svensk översättning. 

Författaren är lärare i marin strategi och 
politik vid USA:s sjökrigsskola. Högst 
väntat inleds framställningen med ge-
nomslaget för Mahans tankar om vikten 
av sjöherravälde, något som endast kunde 
uppnås genom en koncentrerad slagflotta 
som var beredd att möta en fientlig flotta i 
en avgörande strid.

Mahans berömda bok The Influence of 
Sea Power upon History 1660-1783 kom 
precis vid rätt tidpunkt. En handfull allt-
mer inflytelserika politiker och diplomater 
visade sig redo att bryta USA ur dess 
isolering – och ett första tillfälle gavs med 
spansk-amerikanska kriget 1898. Kon-
gressen visade sig mottaglig för att inleda 
uppbyggnaden av en slagskeppsflotta, 
som till delar stod färdig när landet 1917 
drogs in i första världskriget. Där skulle 
dock flottans uppgifter bli konvojering 
och trupptransporter inom ramen för en 
koalitionskrigföring, allt annat än Mahans 
stora sjöslag. 

Som Baer visar svalnade kongressens 
intresse för slagflottan under mellankrigs-
tiden, när stormakterna försökte reglera 

sjöstridskrafternas omfattning genom flott-
avtal i Washington och senare London. I 
doktrinarbetet fanns Mahans tankar kvar, 
i centrum stod alltjämt en slagskeppsflotta, 
samtidigt som amiralerna hade bekymret 
med att kunna uppträda på två hav, Atlan-
ten och Stilla Havet. En ny makt hade ersatt 
Storbritannien som rival: Japan.  

”Plan Orange” förutsåg att Japan kunde 
bli den nya fienden. Av stor betydelse blev 
dock dåvarande marinchefen Starks PM i 
november 1940, där ett alternativ pekade 
på att flottan, så som världsläget hotade att 
utvecklas, borde satsa på en stark offensiv 
i Atlanten. Detta blev ”Plan Dog”, av Baer 
kallad ”hörnstenen i USA:s segerrika stra-
tegi under kriget”.

I februari 1941 avskaffade flottan be-
teckningen ”USA:s slagflotta”, i stället 
skapades ”Stilla Havs-flottan”, den som 
mindre än ett år senare sargades vid Ja-
pans angrepp mot Pearl Harbor. Vad som 
drabbades var inte en flotta i balans, men 
en explosionsartad utveckling skapade 
under några år världens starkaste örlogs-
flotta, byggd inte runt slagskepp utan 
hangarfartyg. 

USA skapade sig ett herravälde till sjöss, 
offensiverna under åren 1943-1944 ledde 
obevekligt till segern 1945, allt kronolo-
giskt redovisat i Baers sjökrigshistoriska 
framställning. Sista gången som Mahans 
ande svävade över striden var nog under 
slaget i Leytebukten, då amiral William 
Halsey i ett berömt felslut gav sig på jakt 
efter japanernas få kvarvarande hangar-
fartyg, och endast en kombination av mod 
och tur säkrade den blottställda ryggen mot 
japanska slagskepp.
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Med den totala segern över Japan, i teck-
net av brandbomberna mot dess städer och 
till sist atombomberna mot Hiroshima och 
Nagasaki, slutar författaren första delen av 
sitt arbete. I sin inledning har han dragit ut 
linjerna till dagens läge. I hans beskrivning 
hamnade flottan under det kalla kriget 
inledningsvis i skuggan av flyget, som 
skulle leverera kärnvapnen mot en sovjet-
isk fiende, och det avgörande slaget skulle 
stå mellan arméer i Europa. Flottan var inte 
längre landets främsta försvarslinje. 

Med utvecklingen av ubåtar med bal-
listiska missiler återtog i alla fall flottan en 
central strategisk uppgift. Efterhand åter-
uppväcktes en döende sjömaktsdoktrin. Ett 
kärnvapenkrig kunde, menade man inom 
flottan, undvikas genom att man i stället 
förde en global strid om sjöherravälde som 
passade USA:s och dess allierades mari-
tima läge. 1980-talets offensiva marina 
strategi blev förstås aldrig integrerad i den 
nationella strategin. Idag har en allsidig 
flotta bekräftat sitt värde för kuststrider och 
operationer från havet. USA-flottan har 
pensionerat Mahans doktrin, sammanfattar 
författaren.

Teori och praktik
Drastiska ord får man leta efter när FHS-
forskarna Jerker Widén och Jan Ångström 
tar tag i generella teorier om militär makt-
utövning. De är knappast ute efter spetsiga 
formuleringar i den bok de har skrivit på 
uppdrag av Försvarsmakten. Militärteorins 
grunder, för vilken författarna 2005 fick 
Krigsvetenskapsakademiens belönings-
medalj i silver, är tänkt att komplettera 

gällande svenska försvarsdoktrin, som 
den enligt uppdragsgivarna skall ge ett 
indirekt stöd. 

Skribenterna har själva velat åstadkom-
ma en ”lättöverskådlig och problematise-
rande introduktion” till militärteori, som 
i viss mån skall kunna användas som en 
uppslagsbok. Det är kanske att underskatta 
svårighetsgraden, när det gäller att hitta i 
myllret av referenser till andras tankar.

Tankar förresten. Författarna slår fast 
att de skriver om militärteori som något 
mer än en tanke, skilt från doktriner och 
militärhistoria; ”en kritisk och systema-
tisk reflexion rörande krig och krigföring 
– men inte förandet av krig”. Är det sista 
verkligen glasklart? De två frågor som för-
klaras göra militärteorin till något unikt är 
vad kriget är och hur man vinner det. Det 
senare låter möjligen som ett mer praktiskt 
än vetenskapligt syfte.

Omsorgsfullt tar sig författarduon ige-
nom ett stort material utifrån hur Clause-
witz, Luttwak, Liddell Hart och andra har 
definierat och analyserat olika begrepp. 
Vad är t ex krig? Författarna reder ut att 
strid respektive konflikt inte nödvändigtvis 
är detsamma som krig, men det ena är en 
oundviklig del av kriget och det andra en 
förutsättning för kriget. Det här är inte ter-
minologiska spetsfundigheter utan viktigt 
för en adekvat hantering. Om man ”miss-
förstår kriget ökar risken att ens strategi 
och operativa idé inte är optimal”. 

Här kommer vi snabbt in på Clausewitz 
kanske mest citerade ord om kriget som 
”en fortsättning på politiken med andra 
medel”. Också andra militärteoretiker 
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uppfattar kriget som ett rationellt instru-
ment att utnyttjas av den politiska nivån. 
Militära operationer skall då förstås i 
deras politiska sammanhang. I minnet bör 
hållas att maktutövning kan ske genom 
övertalning, avskräckning, tvångsmakt 
eller våldsmakt.

Vad är då strategi (kapitel 2)? Strategin 
och det strategiska tänkandet präglas enligt 
skribenterna av tre ting: en systematisk 
analys av mål och medel, hushållning med 
begränsade resurser och en säreget dyna-
misk logik (en sämre väg kan visa sig vara 
ett bättre val mot en fiende än den breda 
och till synes självklara). 

Strategi är enligt Clausewitz läran 
om krigets utnyttjande för att nå krigets 
syfte, medan det hos Jomini var frågan 
om att föra krig på kartan, och begreppet 
innefattade hela operationsområdet. För 
Beaufre är strategin ”konsten att uppfatta 
och behärska en växelverkan mellan viljor 
som använder sig av maktmedel för att 
avgöra sin inbördes konflikt”. De flesta 
av oss torde utan besvär kunna instämma 
i att strategin utvecklas i hög grad inom 
ramen för geografiska, politiska, ekono-
miska, ideologiska och tekniska faktorer: 
det handlar om ”en plan och en metod 
för militär maktutövning med politiska 
syften”. 

Den militära strategin uppfattar vi som 
underordnad politiken, den tjänar ett poli-
tiskt syfte. Målet är att inom de av politiken 
angivna ramarna påverka motståndarens 
vilja i en riktning som gynnar ens egna 
intressen, vilket givetvis kan ske med mer 
subtila medel än att förgöra honom. Hos 

Beaufre återfinns här tanken om den ”indi-
rekta” metoden, hämtad från Liddell Hart, 
där militär styrka inte är den avgörande 
faktorn. Där man, för att tala med 2005 
års mottagare av ekonomipriset Thomas 
Schelling, också kan begränsa motstån-
darens valmöjligheter genom att begränsa 
sitt eget beteende. Resonemanget hör 
främst hemma i kärnvapenbalansens miljö, 
kanske mest problematiskt genom att det 
förutsätter att parter verkligen förstår och 
rätt uppfattar varandras signaler.

Vad är då operationskonst (kapitel 3)? 
Här handlar det om att binda samman 
taktisk verksamhet med strategiska mål. 
Författarna pekar på att teorin förutsät-
ter att styrning sker uppifrån och ned, 
medan i praktiken den taktiska nivån ofta 
tillåts styra de operativa och strategiska 
målen. Avsnittet innehåller bl a en nyttig 
diskussion kring begreppet ”tyngdpunkt”, 
svårtolkat och svårdefinierat men likafullt 
ett nödvändigt riktmärke i den operativa 
verksamheten. Här diskuteras litet mer i 
detalj Liddell Harts ifrågasättande av det 
clausewitzka angripandet av motstånda-
rens starkaste punkt; hellre attackera där 
han var som svagast och erbjöd minst 
motstånd, d v s indirekt metod.

Författarna ägnar vidare uppmärksamhet 
åt planering och genomförande av opera-
tioner, vad som på engelska brukar kallas 
command and control. Man kan kontrollera 
kaos eller acceptera det och försöka ex-
ploatera det; skilda ledningsfilosofier som 
har gett upphov till de två ledningsmeto-
derna: ordertaktik med tonvikt på anfallets 
rörelsekraft respektive uppdragstaktik som 
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betonar rörlighet och tempo. Van Creveld 
anser att dagens ledningssystem har blivit 
bättre på att hantera information, men 
förmågan att skapa visshet på slagfältet 
har inte märkbart förbättrats.  

Utrymme ägnas åt det som tillkommer 
vid genomförandet av militära operationer: 
logistik, underrättelser, informationsopera-
tioner. Författarna belyser med resonemang 
kring USA:s dyrköpta Vietnamerfarenhe-
ter hur operationskonsten som gammal 
företeelse i modern tid har fått ett uppsving 
och formaliserats i en rad teorier. 

I fortsättningen av arbetet hanteras frå-
gan vidare hur taktiska framgångar skall 
kunna omvandlas till strategiska, kallat ett 
tidlöst problem. Det är slut med frågerubri-
kerna. Först hanterar författarduon krigför-
ingens principer; betraktade som ett slags 
samlad visdom – varje soldat behöver inte 
”börja från noll”. Principerna redovisas i 
olika militärteoretikers tappning. 

Återstår därefter att precisera princi-
perna, undersöka i vad mån efterlevnad av 
dem påverkar seger och nederlag i krig, he-
ter det lätt reserverat. I detta sammanhang 
kan läsaren ändå kanske börja undra om 
inte Jomini har börjat få en renässans efter 
135 år i Clausewitz skugga. Hans linjer, 
punkter och regler kan te sig tacksammare 
för teoretiska funderingar än sådant som 
krigets atmosfär liksom befälhavarens 
erfarenhet, intuition och karaktär hos den 
tyske filosofen.

Efter uppmjukande avsnitt tar författarna 
upp militärteorins mer konkreta delar.

När det gäller gemensamma operationer 
förefaller värdet av dem idag tämligen 

självklart. Teorins viktigaste element är 
nog att styrka i en del av en försvarsmakt 
kan kompensera för svagheter i andra, att 
fienden får flera hot och risker att ta hänsyn 
till och att man kan tvinga in honom i oför-
delaktiga situationer. Ifråga om markope-
rationer finns en omfattande teoribildning 
kring ett komplext problemområde som 
numera även omfattar operationer i ”små” 
krig och i gerillakonflikter. Författarna har 
nog en poäng i att det finns en tendens att 
likställa framgångsrika krig med manö-
verkrigföring och misslyckade krig med 
utnötningskrig. 

Kapitlet om sjömakt ägnas åt marin 
diplomati och marin maktprojicering li-
kaväl som herravälde till sjöss (command 
of the sea) eller, tydligen mer tidsenligt, 
sjökontroll och kontroll av maritima om-
råden (sea control). Frågor som diskuteras 
handlar om prioriteringen av skydd av sjö-
leder eller fartyg som färdas på havet, om 
sjöfartskrig som den underlägsna partens 
metod – enligt under 1800-talets andra 
hälft franska Jeune Ecoles satsning på 
många små enheter och ny teknik. Mahans 
fixering vid det avgörande sjöslaget har 
berörts i recensionen ovan av USA-flottans 
historia. Författarna tycker sig ha funnit ett 
cirkelresonemang i kapitlets avslutning: 
faktorer och metoder som sägs leda till 
sjöherravälde är inte sällan beroende av 
just sjöherravälde.

Riktigt kritiska är Widén och Ångström 
när de kommer till luftmakt. De exem-
plifierar med tanken på effektbaserade 
operationer, från flygvapnet spridd till 
andra försvarsgrenar. Den växte fram i 
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takt med att smygteknik och nya vapen 
gjorde luftmakten till ett mer precist in-
strument för att göra motpartens system 
oanvändbara snarare än att förstöra dem. 
Till det nya hör parallell – i stället för 
seriell – krigföring, men kan man förena 
detta med kraftsamling? Outtalat är också 
att konceptet präglas av USA:s tillgång till 
gigantiska militära resurser. 

Författarna efterlyser en analys av makt-
begreppet som sådant bland luftmakts-
teoretikerna, vilkas föreställningar har ut-
vecklats av eller för stormakter. De tycker 
sig se en anknytning till tanken på ett 
avgörande slag också här. Det gäller under 
1920-talet Douhets förslag att bomba civila 
och tankarna hos ”bombmaffian” vid Air 
Corps Tactical School att sätta in strategisk 
bombning mot ekonomiska ”noder” i fien-
dens system, likaväl som i renässansen för 
en fristående luftmakt med Wardens vilja 
att åstadkomma en handlingsförlamning i 
motståndarens ledningsfunktioner.

Bl a skriver de två författarna att Wardens 
teori inte är empiriskt underbyggd; i likhet 
med många andra luftmaktsteoretiker sägs 
han utgå från ett fåtal fall som passar de 
egna teserna. Som speciellt problematisk 
för vissa av teorierna anförs frånvaron 
av analys av motpartens agerande. Ingen 
luftmaktsteori för att få bort motpartens 
ledning kan garantera att det efterföljande 
ledarskiktet följer den egna sidans vilja. 
Vad är då vunnet?

I sin avslutning går Widén och Ångström 
in på vad som är själva poängen med mili-
tärteori. De hävdar att krig och krigföring 
utan teori riskerar att styras av fördomar, 

ryggmärgskänslor och i grunden oprövade 
och ogiltiga orsakssammanhang. Militär-
teorin sägs inte ha en fläckfri meritlista, 
men en vetenskaplig granskning av krig 
och krigföring kan motverka alltför vid-
lyftiga slutsatser i militärteoretiska studier. 
Något vägval mellan nytta/praktik och 
teori är knappast möjligt eller nödvändigt. 
Spänningen mellan dem får militärteorin 
att utvecklas och berikas, försäkrar duon.

De två forskarnas belägg för belästhet 
skulle ha tett sig mer överväldigande om 
man hade sluppit språkfelen. ”Genom att 
utnämna flera officerare…kunde ändå 
teoretiserande… genomföras”, ”genom 
att…utmana den starkare sidan…under-
grävs dess legitimitet”. Sådant försvagar 
tilltron till författarnas precision. Finns 
ingen hjälpfunktion hos FHS?

För den lilla staten
Boken om militärteorin rör sig ofrån-
komligt i en stormaktsmiljö. På tal om 
sjömakt skriver Widén/Ångström dock 
att de har velat betona relevanta aspekter 
för både småstater och stormakter. För ett 
mer utvecklat resonemang gällande den 
mindre staten får man ändå gå till vad två 
andra FHS-företrädare, Tommy Jeppsson 
och Inge Tjøstheim, har velat åstadkomma 
med boken Militärstrategiskt tänkande i ett 
småstatsperspektiv.

I ett förord erinrar strategiprofessorn 
vid skolan Bo Huldt om att det svenska 
försvaret förr saknade en uttalad strategi 
utöver att verka avskräckande och, om 
det inte räckte, hålla ut så länge det gick 
i avvaktan på undsättning eller/och för-
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handlingar och återställd fred. I världen 
efter kalla kriget, där det mest anses handla 
om internationella insatser och där vi inte 
är ensamma, betonas som aldrig förr det 
strategiska tänkandet. Kopplingen mellan 
politisk och militär nivå är mer direkt än 
tidigare. Just småstaterna ställs inför nya 
utmaningar som kräver strategiskt tän-
kande, hävdar Huldt.

När de två författarna själva tar till orda 
är det med ett tredelat syfte. De vill visa 
hur den strategiska begreppsapparaten har 
utvecklats historiskt, de vill påvisa dess 
betydelse för förmågan till militärstrate-
giskt tänkande, och de vill visa att denna 
förmåga är lika viktig för en småstat som 
för en stormakt. Hela perspektivet präglas 
av internationella insatser. Det förefaller 
vara snarast därför som boken har kommit 
till. Men mer än de andra böckerna i denna 
artikel riktas budskapet till politiker likaväl 
som till militärer.

När det gäller teorianknytningen vilar 
boken på tre fundament: Clausewitz 
krigsbegrepp (”politikens fortsättning med 
andra medel”); indirekt strategi (Beaufre), 
som tonar ned militärmaktens huvudroll i 
en nationell strategi; och en sociologisk 
modell, IEMP-modellen, som lyfter fram 
ideologi, ekonomi, militär förmåga och 
politik som källor till makt. Den indirekta 
metoden ser författarna som en konsekv-
ens av både småstatsperspektivet och 
deras egen syn på hur framtida väpnade 
konflikter kan lösas.

Av den historiska hälften av boken, 
som berör samma materia som de tidigare 
nämnda arbetena och inte diskuteras vi-

dare här, framgår kanske framför allt hur 
strategibegreppet har utvecklats. Aktörer 
är såväl stater som andra entiteter, militära 
medel omfattar såväl hightech som utpräg-
lad lowtech, följaktligen påverkas även mi-
litära operationer och väpnade konflikter. 
Halva boken ägnas åt strategiskt ledarskap, 
strategisk kultur och dess betydelse för val 
av militärt försvar, militärmakt i samver-
kan med andra maktkällor, och slutligen 
modeller för utvecklad försvarsförmåga. 
Liksom i boken om militärteori avslutas 
varje kapitel med ”kontrollfrågor”; därtill 
fogas nu också ”uppgifter” för seminarier 
och dylikt.

Bl a konstateras en ökad tendens till 
politisk styrning av militära insatser. Att 
vinna ”hearts and minds” hos en befolk-
ning har blivit viktigt, inte minst för 
löst sammansatta koalitioner. Enskilda 
händelser på taktisk nivå kan genom 
massmediernas hantering blåsas upp till 
orimliga proportioner. Allt ökar kraven 
på militärstrategisk, operativ och taktisk 
flexibilitet och nytänkande. 

Beslutskraften hos en norsk militär i 
kampen om Nordnorge efter den 9 april 
1940 ges något oväntat en plats i kapitlet 
om militärstrategiskt ledarskap. Dagens 
höga militärer måste ha en opinionsbil-
dande roll (okänt i högkvarteret?). Mer 
än på Clausewitz tid krävs förmåga att 
förhandla och kompromissa hos den ledare 
som på militärstrategisk nivå skall leda 
och samordna omfattande verksamhet, 
heter det. I det postindustriella samhället, 
där färre medborgare berörs av försvaret, 
öppnar samtidigt ny teknik möjligheter 
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för mindre styrkestrukturer som ger högre 
effekt (nätverksbaserat försvar), bedömer 
man. 

Att även mindre stater uppfattar militär-
makt som ett utrikes- och säkerhetspolitiskt 
instrument mer än ett existensförsvar krä-
ver närmare samarbete mellan de politiska 
myndigheterna och försvaret, heter det. 
Ett konstaterande eller en förhoppning? 
Hur illa det går om man inte förmår att 
gemensamt åstadkomma en korrekt analys 
framgår hur som helst av USA:s misslyck-
ande i Vietnam. 

Tre militärstrategiska frågor behöver be-
svaras. Varför skall vi ha militära styrkor? 
Vilka medel skall vi använda? Hur skall de 
användas för att uppnå de mål som getts 
som svar på den första frågan? Behovet 
blir akut att se strategisk försvarsplanering 
och styrkeproduktion som en integrerad 
del av den strategiska användningen av 
militärmakten i olika sammanhang, kon-
staterar författarna. Uppgifter i tiden kräver 
en helt annan form av ständigt samarbete 
och koordination mellan civila och mili-
tära instanser. Det kunde ha tillagts att vi 
i Sverige en tid dessvärre har gått snarast 
motsatt väg.

Kärnfullt slår Jeppsson och Tjøstheim 
fast att strategiskt tänkande närmast är 
universellt, att det inte kan inläras och ut-
vecklas likt taktiska färdigheter, att det är 
limmet mellan de politiska målen och det 
taktiska utnyttjandet av militära styrkor. 
Författarna hör till dem som tror att inter-
aktionen mellan de olika nivåerna tilltar 
och tidigare gränsdragning tonas ned. 

Utmaningen för de nordiska länderna 

blir att anpassa tänkandet till ökad inter-
nationalisering, inte bara säkerhetspolitiskt 
och militärstrategiskt utan även när det 
gäller operationskonst och taktik. Det är 
på de senare nivåerna som de militärstra-
tegiska målen realiseras och de politiska 
målen med en våldsanvändning kan nås, 
lyder klämmen.

På den högsta nivån
Avslutningsvis några ord om ett arbete som 
går utanför den militära ramen men som li-
kafullt skrevs som en lärobok för militärer, 
i detta fall kadetterna vid Militärhögskolan 
Karlberg. Det handlar om boken Säkerhets-
politisk teori, skriven av statsvetarläraren 
Magnus Christiansson och avsedd att ge 
en referensram till eleverna. 

Kopplingen till här tidigare diskuterade 
böcker uttrycks av författaren sålunda: 
säkerhetspolitiken ger militärstrategin dess 
mål medan de militärpolitiska handlings-
möjligheterna ger förutsättningarna för 
säkerhetspolitiken. En traditionell svensk 
politiker skulle förmodligen inte erkänna 
den militära faktorns roll i ett sådant 
växelspel. 

Boken tar avstamp i spänningen mellan 
realistisk och en liberal tradition, den ena 
med en pessimistisk människosyn, den 
andra med en tilltro till människan som 
rationell och kapabel till samarbete. Kravet 
på säkerhet har legat närmare den realis-
tiska traditionen. Men gemensam säkerhet 
bygger på att tanken att militär styrka inte i 
sig ger säkerhet och att det bästa sättet att 
skapa säkerhet är internationellt samarbete. 
Utvecklingen under 1990-talet satte dess-
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utom fokus på konflikter inom stater.
Författaren lägger ned betydande möda 

på att analysera just konfliktbegreppet, där 
en definition av krig är organiserat våldsan-
vändande utfört mellan politiska enheter. 
Och det rättfärdiga kriget? Krig som syftar 
till att utplåna motståndaren förklaras inte 
rättfärdigt. Här anges flygbombningskam-
panjerna under andra världskriget som 
ett exempel, men var det orättfärdigt att 
vilja utplåna Hitler-staten? Vad det gäl-
ler konfliktlösningar skiljer boken på en 
mekanism som bygger på antagandet om 
ett nollsummespel och en som bygger på 
antagandet om ett gemensamt bästa.

Likt flera andra skrivande kolleger pekar 
Christiansson på att teoribegreppet inte 
skall användas som en motsats till att en 
hantering måste fungera praktiskt. Man 
företar sig sällan något utan att ha en före-
ställning om hur saker fungerar. Poängen 
med ett systematiskt studium av teori 
sägs här vara att sådana föreställningar 
blottläggs. 

Det är också svårt att med hjälp av klas-
sisk realistisk teori förklara det svenska 
säkerhetspolitiska rollvalet efter det kalla 
kriget. Karlbergsläraren exemplifierar med 
att forskare som tagit sikte på integrations-
teori inte kan ha blivit överraskade av hur 
snabbt Sverige efter EU-inträdet 1995 
radikalt har anpassat försvars- och säker-
hetspolitiken efter unionen. Ett teoretiskt 
perspektiv kunde då hjälpa oss att förstå 
och förklara förändringar som inte tycks 
uppenbara i ett politiskt sammanhang.  

I sina avslutande reflexioner diskuterar 
författaren välkända skillnader mellan 

amerikanskt och europeiskt säkerhetstän-
kande. I ett realistiskt perspektiv finner 
han vidare att man skulle kunna dela in 
perioden 1941-2001 i tre faser. Den första 
präglas av det globala system som efter 
Tysklands och Japans nederlag kom att 
domineras av två supermakter, något som 
bitvis dolde gamla regionala politiska 
mönster. En andra fas kan dateras till Sov-
jetunionens systemkollaps – en fas som 
rymmer både demokratisering och region-
alisering. Den tredje fasen började efter 
den 11 september 2001, då USA strategiskt 
inriktar sig på små underutvecklade stater 
som potentiellt kan rymma terrornätverk 
och massförstörelsevapen.

Uppmärksamheten riktas nu mot perife-
rin, skriver Christiansson, som kallar den 
tredje fasen nykolonial i betydelsen av 
förmåga till direkt kontroll av områden där 
nya hot anses finnas. Begrepp som protek-
torat har fått förnyad aktualitet. Detsamma 
gäller tendensen att se staterna i periferin 
som antingen klienter i den globala kam-
pen eller potentiella skurkstater.

Cirkeln krigföring-militärteori-småstats-
strategi-säkerhetspolitik är sluten. Att 
plöja igenom dessa böcker har varit en 
bildningsresa. Det är en nästan överväldi-
gande energi som läggs i dagen – med till 
resultat en inhemsk litteratur som i mycket 
har saknats. Det är lätt att se hur den har 
motiverats av förändringar i Sverige och i 
vår omvärld. Samtidigt är det egendomligt 
att ta del av materialet och av det nya dok-
trinarbetet, alltjämt behäftat med clause-
witzka tankar om att besegra motståndaren, 
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och se texterna i kontrast till vad dagens 
svenska miniatyrförsvar kan åstadkomma. 
På egen hand föga, tillsammans med andra 
något – i bästa fall.

Vi kommer kanske att ha mer pålästa 

officerare än någonsin. Men försvinnande 
få med erfarenhet av att föra högre taktiska 
stridande förband, för att inte tala om för-
måga att genomföra operationer.


