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Början var strålande – slutet blev 
tungt. Sådant är inte helt unikt bland 

politikens stora namn, man tröttnar på 
dem. Praktiskt taget alla – Tage Erlander 
möjligen undantaget – har sitt bäst före-
datum. Men i Tony Blairs fall slog pendeln 
anmärkningsvärt våldsamt. I början ingav 
han enorma förväntningar, mot slutet en-
dast lättnad genom att äntligen avgå som 
brittisk premiärminister. 

Kring denne ”vår kontinents mest intres-
sante politiker” finns en läsvärd studie, 
Experimentet Blair, av Mats Bergquist, 
en av Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
flitigaste författare med den skrivförmåga 
man gärna förväntar sig av ledamöterna i 
en akademi.

Det rör sig inte om en biografi, utan 
Bergquist har velat visa sina landsmän vad 
det var som drev Blair och vad han faktiskt 
fick uträttat under sitt för brittiska förhål-
landen långa maktinnehav, 1997–2007. 
Författaren har goda analytiska förutsätt-
ningar efter sin tid som svensk ambassadör 
i Storbritannien åren 1997–2004. 

En tematisk framställning innebär alltid 
risk för upprepningar. Men sådana skön-
hetsfläckar uppvägs utan vidare av att 
Bergquist med avundsvärd kunskapsbredd 
slösar med synpunkter på inte endast brit-
tisk politik sedan 1945 utan även europeisk 
och global utveckling åren kring och efter 
tusenårsskiftet.

Skildringen inleds med en beskrivning 
av utgångsläget för Blairs jordskredsseger 
1997 – labourpartiets arton år långa öken-
vandring dessförinnan. Raden av nederlag 
mot de konservativa var sådan att partiet 
enligt författaren hade ”riskerat att glida in 
i dimmornas land”. I Blair, med ungdom, 
entusiasm och retorisk förmåga, såg många 
räddaren av en rörelse som hade kört fast 
i gammaldags tänkande. Det var dock 
minst av allt en socialistisk skördetid som 
förestod. ”New Labour” var något annat. 
Blair syftade till en nödvändig samhälls-
förändring i och med att världen i globali-
seringens tidevarv hade fått nya drag.

Intressant är Bergquists påpekande att 
labourledaren med sin önskan om ett stort 

Tony Blair – sin egen fiende 

Mats Bergquist: Experimentet Blair, Sekel, Printing House Pozkal, Polen 2007

av Olof Santesson
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inkluderande politiskt ”tält” hade räknat 
med ett närmande till liberaldemokraterna, 
en tänkbar koalition som den väldiga 
valframgången sopade undan. Den tänkta 
partnern sällade sig till oppositionen, och 
det tog också flera år innan Blair och hans 
orutinerade medhjälpare kom igång med 
reformer som skulle komma att bära hans 
signum. Sedan skedde desto mer.

Somligt har förändrats till synes för gott, 
främst de konstitutionella förändringar 
som har gett framför allt Skottland ett nytt 
mått av självstyre. Förhoppningsvis gäller 
detta också det nya samarbetsklimatet i 
Nordirland, där förtjänsten i hög grad är 
Blairs.

I reformarbetet inom den offentliga 
sektorn, skola, sjukvård, universitet, 
kriminal- och asylpolitik framstod Blair 
delvis som mer kontroversiell, framför 
allt bland sina egna partivänner. Bergquist 
citerar skribenter som har poängterat hur 
Blairs politik, med sin tro på värdet av 
låga skatter, tillväxt, konkurrens, excellens 
och sin betoning av möjligheter snarare än 
rättvisa, skiljer ut sig från en mer traditio-
nell kontinental betoning av den offentliga 
sektorn och tro på värdet av en reglerad 
arbetsmarknad. Författaren håller öppet för 
att pendeln kan komma att slå tillbaka efter 
epoken Blair (och Gordon Brown?).

Blairs kanske bästa stund kom tidigt, när 
han som nyvald premiärminister gjorde sig 
till tolk för ett folk i sorg efter prinsessan 
Dianas hastiga död i en bilolycka (”The 
People’s Princess”).

För många kändes det nog också som 
att se något av en engelsk Kennedyfamilj 

i Tony och Cherie Blair. Populärpressen 
– alltid viktig i Storbritannien – fick något 
nytt att skriva om när Leo, parets fjärde 
barn, föddes våren 2000. Det var första 
gången på etthundrafemtio år som en sit-
tande premiärminister fick en son inom 
äktenskapet. 

Allt har sin tid, i det här fallet en rätt 
kort tid. Trots inledningsvis mycket höga 
opinionssiffror undslapp Blair snart inte 
negativa reaktioner. Av tidningsklipp kan 
man utläsa hur han efter bara några måna-
der mötte kritik för sin nya regeringsstil, 
en kritik som efterhand tog sig satiriska 
former. Författaren kunde kanske ha gjort 
något mer av det negativa intryck som 
stämningen på Downing Street number ten 
skapade i varje fall inom medievärlden.

Premiärministerns ledarstil gav inte 
mycket utrymme för kollektivt beslutsfat-
tande inom kabinettet. Det fanns nästan ett 
drag av besatthet över Blair-kretsens vilja 
att exempelvis genom auktoriserade utta-
landen – ”spin” – kontrollera vad som kom 
ut i massmedierna. Som något av ett ont 
genius framträder här Blairs nära medarbe-
tare Alastair Campbell, pressekreterare och 
premiärministerns officielle talesman. Re-
geringschefens ställning komplicerades av 
att finansministeriet, lett av rivalen Brown, 
läckte på ett sätt som ifrågasatte vem som 
hade kontrollen över ministären.

På sitt välavvägda sätt tror Bergquist 
att Blairs och framför allt Campbells tem-
perament har lett dem till att ”sannolikt 
övervärdera och överreagera på pressens 
täckning av regeringens arbete”. En liten 
krets av rådgivare utan eget politiskt ansvar 
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och som framför allt vill skydda reger-
ingschefens person ”har ibland visat sig 
otillräckligt”, noterar Bergquist försynt. 

Blairs ”handlingsorientering, kvicka 
intellekt och viljeinriktade entusiasm har 
nog till sist blivit litet av hans egen fiende”, 
skriver författaren. Det var möjligen en 
av experimentet Blairs mest sårbara sidor. 
Åtskilligt blev heller inte vad han hade 
tänkt sig. 

Från att ha betett sig som vore han 
snarast en statschef hamnade Blair mot 
slutet i nära nog brant fall. En av dessa 
skandaler som så lätt tycks kunna drabba 
regeringar medförde till och med att han 
fick underkasta sig polisförhör, den förste 
premiärminister som i tjänsten utsatts för 
något sådant.

När det gäller samarbetet i Europa 
framstår Blairs ambitioner som något 
halvhjärtade och framför allt ofullbordade. 
Ett undantag kan sägas vara S:t Malo-ini-
tiativet där han och den dåvarande franske 
presidenten Chirac skapade nya förutsätt-
ningar för en militär krishantering i EU:s 
regi. Men han tog aldrig strid mot det brit-
tiska kallsinnet ifråga om unionen.

Av ännu större intresse inom Akade-
mien, med hänsyn till dess huvuduppgift, 
är kanske ändå vad Bergquist skriver om 
Blairs säkerhets- och utrikespolitik, sär-
skilt den förankring till USA som skulle 
ta en ände med förskräckelse. 

Anmärkningsvärt nog kom Blair, fram-
går det, till sitt ämbete som brittisk reger-
ingschef utan vare sig ådagalagt engage-
mang eller egentliga kunskaper. Annat blev 
vägledande för honom, ett starkt drag av 

idealism och en religiös läggning som får 
författaren att jämföra honom med William 
Gladstone. Nota bene, en den nya tidens 
Gladstone som på det internationella planet 
ingalunda drog sig för att sätta in militära 
maktmedel.

Till att börja med tvekade inte Blair att 
ställa upp på USA:s sida i bombattacken 
mot Irak 1998. Hans ställningstagande stod 
för första gången på allvar i centrum un-
der händelserna kring Kosovo året därpå, 
när serbisk militär fördrev tiotusentals 
albaner. I Slobodan Milosevic såg Blair 
ondskan personifierad. Premiärministern 
spelade vårvintern 1999 pådrivarens roll 
och försökte övertala president Clinton att 
sätta in marktrupp. NATO:s bombning var 
inte särdeles framgångsrik, det var annat 
som ryska påtryckningar som fick Serbien 
att ge upp. 

Författaren anser att det var ren tur för 
Blair att slutet blev gott. Ett lyckat brit-
tiskt militäringripande i Sierra Leone år 
2000 innehöll också ett starkt element av 
tur. 2001, efter den 11 september, tvekade 
Blair inte att ställa upp med brittisk trupp 
i Afghanistan. I stämningen efter det att 
talibanerna hade drivits bort från makten 
var det knappast någon som ifrågasatte det 
kloka i en insats för mänskliga rättigheter 
och en förbättrad ställning för kvinnorna 
i landet.

Så långt hade föret varit gynnsamt 
för moralisten/interventionisten Blair. 
Bidrog själva framgångarna – och turen 
– till att denne tog det för hans egen ställ-
ning ödesmättade beslutet att som USA:s 
och president George W Bushs närmaste 

2-2008



115

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-2008

bundsförvant delta i kriget mot Irak, inlett 
i mars 2003? Det har nog Bergquist på 
känn. 

Författaren bedömer att Blair nog trodde 
att Saddam Husein hade massförstörelse-
vapen. Vad krävdes det då för att avväpna 
diktatorn efter alla år av irakiskt förhalande 
och motarbetande av FN:s vilja att öka 
säkerheten i regionen? Man kunde, som 
Washington såg det, inte låta FN-ma-
skineriet begränsa förmågan till väpnad 
handling mot fridstöraren.

Tyvärr råder heller ingen självklar över-
ensstämmelse mellan legitimitet och effek-
tivitet. Detta är kontroversiellt att diskutera 
och brukar sällan tas upp inom Akademien; 
författaren citerar här en forskaruppsats. 
Operationer som auktoriserats av FN är 
legitima men sällan effektiva. Regionalt 
ledda interventioner, som NATO:s i Ko-
sovo, har enligt forskaren ifråga ”ett rimligt 
mått” av effektivitet och har i flera fall 
”fungerat hyggligt”. Men krig som saknar 
såväl FN:s som en regional organisations 
stöd kan militärt vara de mest effektiva.

Den för Blair centrala frågan var inte 
ett väpnat Irakingripande som sådant utan 
just hur det militära åtagandet skulle ges 
legitimitet, inte minst med tanke på stäm-
ningen inom det egna partiet och opinionen 
i Storbritannien. Men premiärministerns 
försök att få till stånd en ny resolution av 
säkerhetsrådet, som medgav ett angrepp 
mot den irakiska regimen, byggde på en 
svårbegripligt optimistisk analys av läget. 
Bergquist konstaterar att en oavsiktlig 
effekt av Blairs bemödanden var en ut-
dragen process som snarast förvärrade 

de transatlantiska motsättningarna kring 
Irakpolitiken.

Sin hårdaste kritik av Blair sätter för-
fattaren föga oväntat in i ljuset av hur 
det sedan gick i Irak efter den förledande 
snabba segern på slagfältet. Blair borde 
bland annat ha tagit varning av britternas 
erfarenheter i området under och efter 
första världskriget. 

Spåren från Irak förskräcker, skriver 
Bergquist. Kommer statssamfundet att dra 
sig för att, ens med säkerhetsrådets uttryck-
liga auktorisation, sända trupp av rädsla för 
ett nytt Irak, så att endast ett fåtal stater kan 
komma att agera? Eller blir legitimiteten 
än viktigare i framtiden, med en sannolikt 
ökad vikt för FN-spåret? Det är en fråga 
inte minst för småstaten – Akademiens 
aktuella ämne. Själv tycks Bergquist hålla 
öppet för båda möjligheterna/riskerna.

Blair kunde inte tänka sig att lämna USA 
ensamt med att ”upprätthålla ett mått av 
världsordning”. Det kostade honom dyrt. 
Mot slutet av hans tid vid makten visade 
opinionsundersökningar att föga mer än en 
fjärdedel av britterna stödde honom. Sedan 
Bergquist i maj förra året avslutade sin 
bok ha Blair efterträtts av Gordon Brown 
och blivit officiell representant i Mellersta 
Östern för ”kvartetten” – FN, EU, USA 
och Ryssland; i december övergick han till 
Cheries katolska tro.

Kanske kan Blair komma att aspirera 
på posten som EU:s kommande president 
och karriären ta fart på nytt. Ett är säkert: 
i Storbritannien har han gjort sitt. Frågan 
är vad det blir av arvet?

Som ny ledare för Labour och premiär-
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minister anses Gordon Brown, med en 
möjligen karaktäristisk tvekan, ha missat 
chansen att stärka sin och partiets ställning 
genom ett snabbt utlyst nyval. Framför sig 
har han en svår uppgift mot de konservati-
vas ledare James Cameron. Någon större 
effekt tycks Brown inte ha uppnått i sina 
försök återta ett förlorat initiativ med sats-
ningar på en ökad medborgarskapskänsla 
och en ”British Day”.

Hur kommer då världen att döma Tony 
Blair? Mats Bergquist ser honom som en 
”betydande” premiärminister, men inte 
riktigt i klass med krigsledarna Lloyd 
George och Winston Churchill eller refor-

matorerna/omvälvarna Clement Attlee och 
Margaret Thatcher. Han föll visserligen 
inte på Irak, likt Anthony Eden efter Suez-
äventyret 1956, dock har hans eftermäle 
inte kunna undvika att färgas av kriget och 
dess följder. 

Som slutkläm skriver författaren att Blair 
och Brown har visat att Labour ”åter är ett 
normalt regeringsfähigt parti”. Det kan 
också betyda att har börjat bli dags för ett 
brittiskt byte vid makten.

Olof Santesson var utrikesredaktör i Da-
gens Nyheter 1973–1998 och är ledamot 
av KKrVA
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