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Handlingar

Som årets tema har vi helt naturligt valt 
vårt eget valspråk: ”Fäderneslandets 

försvar – Mod och kunskaper”. Statsrådet 
har redan talat över temats första led; jag 
ska försöka ägna mig något åt modet och 
kunskaperna.

Vi visste alla att vi 2008 skulle hamna i 
ett jubileumsår – men vi var kanske mindre 
medvetna om att det också skulle bli ett 
år då nya möjligheter och kombinationer, 
utmaningar och avgrunder skulle öppnas 
framför oss så som nu skett. Det krävs 
både mod och kunskaper för att tänka och 
operera under de nya betingelserna. När 
världen förändras kan historien både leda 
och vilseleda.

Jubiléerna var åtminstone tre. För det 
första, Roskildefreden 1658 som gav Sve-
rige dess nuvarande gränser i Skandinavien 
– en stor seger som i enlighet med svensk 
blygsamhetstradition föga uppmärksam-
mades här men desto mer i det förlorande 
landet Danmark. Roskilde-freden följdes 
inte av fred och försoning utan istället av 
nya krig både under 1600-talet och de två 
följande seklerna. För fred och balans i 

Norden krävdes större förändringar. 
Detta för oss till det andra jubiléet: 

1808-1809 års krig då Finland förlora-
des till Ryssland. Men som det senare 
skulle visa sig, fann Finland möjligheter 
att skapa en egen grund att stå på vid första 
världskrigets slut 1918. Med den norsk-
svenska unionsupplösningen 1905 hade 
Norge redan gått denna väg. Det moderna 
Norden var inte längre en våldsam familje-
an  gelägenhet med upprepade interna 
slags mål utan en del av den europeiska 
säkerheten (och osäkerheten). Och har så 
förblivit – trots försök med nordiska sär-
lösningar och ”utanförskap” (Stockholms-
planen för Ålands neutralitet 1938-39, de 
nordiska försvarsförhandlingarna 1948-49, 
svensk neutralitetsmoralism under 60- och 
70-talen – och hos en del än idag). 

Det tredje jubiléet är inte lika precist i 
tiden men handlar om större katastrofer 
på väg: Balkankriserna från 1908 fram till 
första världskrigets utbrott. I detta hade 
vi ingen del utan kunde endast bestört 
betrakta händelserna på avstånd alltefter-
som  kriget bredde ut sig över Europa. Vi 
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är nästan lika bestörta idag när vi nu minns 
det – och tänker på det fortfarande existe-
rande Balkan med bestående oro. 

Vår värld förefaller nu stå inför mycket 
stora politiska förändringar, som vi tappert 
försöker analysera i enlighet med bekanta 
och prövade mönster och modeller. Våra 
föreställningar om maktbalanspolitik, 
uni-, bi- och multipolaritet dominerar 
fortsatt; det är inte bara Putin som sitter i 
Moskva och väger risker och möjligheter 
så som Stalin en gång gjorde – vi gör alla 
på samma sätt som Thukydides, Richelieu 
(eller Oxenstierna), Hans J Morgenthau 
och Henry Kissinger lärt oss. Westfa-
liska freden och andra ”eviga” freder och 
världsordningar följer oss fortfarande.  Den 
klassiska europeiska maktbalansen vilade 
på konkurrens (och allianser) mellan fem 
till sju stormakter. Det var ingen fredens 
ordning: vart tjugonde till fyrtionde år blev 
det storkrig i Europa. 

Nu talar vi om sex till åtta stormakter: 
USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, 
Ryssland, Kina plus Japan samt det nu 
uppstigande Indien. USA förblir den le-
dande staten men med minskad prestige, 
förlust av ”soft power” och begränsad 
reell förmåga att påtvinga de övriga sin 
vilja. Supermaktsbegreppet blir nu mer 
dimmigt – något unipolärt system  ser vi 
inte längre framför oss. Regionala grupper-
ingar och allianser, såsom EU och den nya 
Shanghaigruppen (Shanghai Cooperation 
Council inkluderande Kina, Ryssland och 
ett antal centralasiatiska länder plus ob-
servatörer – bl a Indien) förmodas få ökad 

betydelse men osäkerheterna om dessa 
aktörers styrka och uthållighet bedöms 
också mycket olika. 

Det amerikanska presidentvalet och den 
nye presidenten Barack Obama har stått 
i centrum för uppmärksamheten på sätt 
som åtminstone för stunden återgivit USA 
något av dess tidigare unika roll. ”What´s 
in a name?” Efter 43 presidenter med 
solida anglo-amerikanska namn dyker en 
helt ny profil upp och våra förväntningar 
stegras till det omöjliga. Likväl – vi är ur 
Bush-eran och förändring, ”change”, är 
ett måste men löser i sig inte USA:s och 
världens problem. Det kommer att krävas 
en ny, stor strategi – någonting av samma 
dimension som kalla krigets contain-
mentstrategi  (men helt annorlunda och 
inkluderande snarare än exkluderande). 
Det kommer att krävas en ny transat-
lantisk överenskommelse – och mycket 
mer därtill. Clintonadministrationen, den 
enda som haft chansen efter kalla kriget, 
lyckades aldrig helt få grepp om ett nytt 
allianstänkande, som skulle vidgat begrep-
pet ”Väst” till något verkligt globalt. Bush 
juniors försök till stort koalitionsbyggande 
med stridsropet ”war against terrorism” 
blev en katastrof. 

Ryssland, som plötsligt uppvisat ny 
energi, återkallar nu gamla beteenden som 
oroar inte bara de närmaste grannarna utan 
hela Europa – och det tidigare sovjetiska 
rimlandet ända till Stilla Havet. Stalins 
åtminstone delvisa återupprättande som 
nationell gestalt, insikten om att olja och 
gas är skarpare vapen än alla Brezjnev-
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erans stridsvagnar, och fortsatta anspråk 
på att vara USA:s jämlike i ett fortfarande 
existerande bipolärt system kan uppfat-
tas som element i det putinska Rysslands 
strategi. Kritisk expertis har hävdat att rysk 
säkerhets- och utrikespolitik kastar mellan 
megalomani och förföljelsemani. Även 
i små portioner blir en sådan blandning 
svårhanterad för omgivningen.  

Georgien är utomordentligt intressant 
i detta nya stormaktsstrategiska läge. 
Angreppet på Georgien har i rysk version 
blivit en stor triumf, vilket är ägnat att 
bl a dölja två saker: dels att det uppvisade 
en provkarta på rysk militär inkompetens 
också mot en svag motståndare, dels att 
Moskva totalt misslyckades att få med sig 
allierade och brett stöd. Tvärtom reagerade 
Kina, ett nyckelland i sammanhanget, 
mycket tydligt: om Moskva inte gillar att 
USA uppträder ”unilateralt” så uppskat-
tar inte heller Kina att Ryssland gör det. 
Peking tycks också ha hyst genuina tvivel 
på att Moskva verkligen skulle kunna nå 
sina strategiska mål i Svarta havsområdet-
Kaukasus.  Något stöd från Shanghaigrup-
pen fick Moskva inte heller. Den ryska 
strategin vilar fortfarande på ett bipolärt 
perspektiv – om man inte ensam kan hålla 
emot så måste nya allianser skapas mot 
Washington. 

Kina har under det olympiska året vun-
nit PR och respekt. Landet har nu intagit 
en ny position med flera möjligheter att 
spela stormaktsspelet i eget intresse. Ame-
rikansk ekonomi och kinesisk är nu direkt 
kopplade till varandra genom amerikansk 

skuldsättning och kinesisk export och även 
förbluffande strategiska propåer, såsom 
gemensamt byggande av en ny genera-
tion hangarfartyg, har cirkulerat. Frågan 
kvarstår dock om Kina som Asienmakt 
kan skapa bestående förtroende hos sina 
grannar – Kinas gamla problem.

Samtidigt måste vi tillägga att åtmins-
tone på kort/medellång sikt kommer den 
ekonomiska krisen att betyda stora eko-
nomiska (och sociala) problem för Kina 
– liksom för Ryssland, vars energiråvaror 
är oekonomiska att utvinna ur den sibiriska 
tundran vid dagens låga prisnivåer.

  Europa utgör som alltid en splittrad 
och motsägelsefull bild med många tänk-
bara Europa – närmare Ryssland, närmare 
USA, inåtvända eller ambitiösa – t ex för 
att möta Kinas växande inflytande i Afrika. 
Kissingers berömda efterlysning av det 
europeiska telefonnumret gäller fortfa-
rande. Samtidigt talar allt för att Barack 
Obama kommer att behöva Europas hjälp 
och den är vi också skyldiga ett ge honom. 
Obama har återuppväckt Franklin D Roo-
sevelts ord från 30-talet om att det enda 
vi har att frukta är fruktan själv: nygamla 
tongångar avsedda att skapa förtroende 
och kraftsamling i den nuvarande, stora 
ekonomiska krisen snarare än att hytta åt 
ryssar, kineser eller andra, tidigare aktuella 
frids- och fredsstörare.

Under det kalla kriget befann vi oss 
själva i en på en gång utsatt och fördelak-
tig position mellan blocken. Vi var både 
deklarerat alliansfria och uppenbart en 
del av Väst, ett balanstrick som vi klarade 
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under mer än 40 år – också därför att det 
åtminstone delvis och för det mesta gyn-
nade båda blockens intressen. Det kräv-
des mod och kunskaper att hålla fast vid 
denna linje, som från militärt håll dragits 
upp av generalen Helge Jung efter vunna 
lärdomar i alliansförhandlingarna 1948-49 
med Danmark och Norge: ett nationellt 
försvar så starkt att vi kan hålla ut till dess 
hjälp anländer.  Det blev således ingen 
allians men det blev ett slags ”relation” 
i enigheten om stabilitetens bevarande. 
Samtidigt begrep vi – liksom en gång 
Karl XIV Johan drygt 100 år tidigare – att 
återförsäkringen, garantin, fanns i Väst, då 
Storbritannien – nu NATO och USA, utan 
vilka vi inte kunde fört någon som helst 
”neutralitetspolitik”. 

Nu är våra avsikter mer offensiva än 
då: vi vill med vår försvarsmakt passa in 
i ett ”västsammanhang”, där samordning, 
gemensamma operationer, FN-stadgan och 
NATO-standard fortfarande ger mening 
och återförsäkring åt vår säkerhetspolitik. 
Detta måste vara grunden för hur ett nytt 
svenskt (och alltmer nordiskt) försvar ska 
byggas. Kodordet blir då ”tillsammans”, 
som också är den formel som Akade-
miens pågående studie om den europeiska 
småstatens säkerhet och försvar sätter 
i centrum. Detta kan inte betyda att det 
egna landet inte ska kunna försvaras i ett 
nytt läge. 

Västorienteringen, som i princip in-

kluderar alla EU:s medlemsstater, är ett 
faktum även utan NATO-anslutning, som 
här ej diskuteras (och vi har ännu inte hört 
mycket från president Obama om NATO:s 
framtid). Försvarets utformning är nu en 
stridsfråga med många möjligheter och 
tänkbara katastrofer vid horisonten men 
fortsatt med krav på trovärdighet och ett 
mått av uthållighet över ytan och tiden. 
Återigen: detta försvar ska – väsentligen 
inom ”Västramen” – kunna försvara ”ter-
ritoriet och intressena” och samtidigt vara 
expeditionskapabelt. Alla föreställningar 
om återupprättande av ett neutralitets-
doktr inärt försvar är illusioner och utan 
gagn för någon.

Det kommer att krävas både mod och 
kunskaper för att ta sig an denna nya 
värld – en värld som Gustaf Wilhelm 
af Tibell och hans kollegor, luttrade av 
Napoleonkrigen, kanske inte hade funnit 
så obegriplig som vi i förstone tror. Hur 
de än tänkte då – efter Finlandsförlusten 
1809, Norgevinsten 1814, Wienkongres-
sen och Sveriges avsked från kontinenten 
med förlusten av de sista tyska provin-
serna – så var de säkert övertygade om att 
deras Akademi och dess ledamöter skulle 
ha både modet och kunskaperna att möta 
framtidens utmaningar.

Vi ska inte göra dem besvikna.

Författaren är styresman i KKrVA och pro-
fessor emeritus vid Försvarshögskolan.

                


