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när läslampan släcktes efter att sista 
bladet vänts i den norske generalen Sverre 
Diesens senaste bok, erinrar sig recensen-
ten Robert S MacNamaras utsaga från ti-
digt 1960-tal om militär planering som det 
omöjligas konst. Det norska perspektiv som 
förmedlas i Fornyelse eller forvitring indike-
rar tydligt att försvarsplaneringen definitivt 
inte blivit lättare i vår tidsålder. Den ideala 
eller idealiserade värld där politikerna ger 
mål, ekonomiska ramar och riktlinjer är 
möjligen något som kan framskymta reto-
riskt vid festtal. Överordnad styrning som 
innebär att försvarets ledning kan utfor-
ma det effektivast möjliga försvaret utifrån 
givna ekonomiska ramar är en illusion och 
närmast totalt frånvarande i en verklighet 
där micromanagement som sammanhänger 
med politisk kohandel, regionalpolitik och 
militär lobbyverksamhet dominerar.
 Desto anmärkningsvärdare är det då att 
den tidigare norske försvarschefen under 
sina år i ämbetet (2005–2009) lyckades 
med en genomgripande kvalitetsreform av 
den norska försvarsmakten samtidigt som 

han var initiativtagare till och drivande i det 
nordiska militära samarbetet. Ett samarbete 
som nödvändiggörs av ekonomiska realite-
ter och vilar på fortsatt  ambition i Finland, 
Norge och Sverige om innehavet av militär 
kapacitetsbredd, varvid utveckling, under-
håll, utbildning, övningar etcetera infinner 
sig som naturliga samarbetsområden. Kvis-
tigare ter sig det nordiska samarbetet när 
det blir tal om säkerhetspolitiskt samgåen-
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de, strategisk/militärstrategisk och operativ 
samplanering vilket är andra och långsikti-
gare frågor som inte varit temat för Diesens 
bok.
 Om det är någon som skulle lyckas med 
en genomgripande försvarstransformering 
i grannlandet parallellt med drivandet av 
det nordiska militära samarbetet så är det 
Sverre Diesen, vilken alltifrån tidiga subal-
ternår bland annat gjort sig känd som en ar-
gumentationsstark och orädd debattör. Som 
löjtnant visade han taktisk och operativ in-
sikt i artiklar som han publicerade i Norsk 
Militär Tidskrift och som elev vid Haerens 
Stabsskole utgav han 1988 boken Reform 
eller nederlag, landforsvarets operative idé 
ved skilleveien. Författandet har fortsatt och 
som överste publicerade han Militaer Stra-
tegi vilken använts som kurslitteratur såväl 
vid Försvarets Stabsskola i Norge liksom vid 
den svenska Försvarshögskolan. Men för 
att återgå till hur han har lyckats att åstad-
komma stora förändringar trots stundtals 
kompakt politiskt och militärt motstånd, så 
sammanhänger det enligt recensentens me-
ning med mästrandet av faktorerna politisk 
insikt, militärt kunnande och svårslagen lo-
gisk argumentationsförmåga. 
 Just Diesens svårslagna argumentations-
styrka är något som karakteriserar innehållet 
i den nu föreliggande boken, där diskussio-
nen rörande säkerhetspolitiska, ekonomiska, 
politiska och sociokulturella faktorer gene-
rerar en försvarsmodell, vilken recensenten 
uppfattar vara generalens målbild från sin 
tid som försvarschef. En målbild som i alla 
avseenden inte uppnåddes, samtidigt som vä-
gen i många avseenden fortfarande ligger öp-
pen för att transformationen ska gå den väg 
som Diesen argumenterat och argumenterar 
för. Kanske mest därför att ekonomiska reali-
teter och samhällsutvecklingen i övrigt kom-
mer att tvinga det norska försvaret i denna 
färdriktning.

 Sammanhangen mellan säkerhetspolitik, 
hotscenarier, samhällsutveckling, ekonomi, 
militärteknisk fördyring, struktur och militär 
effekt klarläggs övertygande av Diesen. Ef-
tersom utgångspunkt i resonemanget är små-
staten Norge med mycket likartade politiska 
och sociokulturella förhållanden som de som 
är rådande i vårt land, har Diesens bok åt-
skilligt att ge en svensk militär och försvars-
politiskt verksam/intresserad läsekrets.
 Resonemanget kring olika typer av 
hotscenarier är givande. Dimensionerande 
för det norska försvarets uppbyggnad enl 
författaren är symmetriska hot vars syfte 
är att påverka norsk politisk beslutsfatt-
ning till aggressorns favör, vilket utgående 
från ambitionen om en begränsad konflikt 
innebär en snabbt iscensatt operation med 
begränsad styrkeinsats mot ett avgränsat 
geografiskt område där sjö- och luftmili-
tära kapaciteter framhålls som sannolika-
re verktyg än markstridskrafter vilka inne-
bär ett vida större politiskt fotavtryck och 
därmed också risktagande. Således myck-
et olikt kalla krigets storinvasionsscena-
rio. Förutsättning arna för det norska för-
svarets internationella insatser klarläggs 
liksom det militära försvarets stöd till det 
norska samhället. 
 Rosorna som utdelas till det norska för-
svarspolitiska etablissemanget är påtag-
ligt frånvarande men också de egna leden 
får smaka på Diesens kritik där konserva-
tism och den egna försvarsgrenens/vapen-
systemets väl och ve inte sällan omhuldas 
på bekostnad av ett helhetstänkande. Läs-
ningen av författarens svidande kritik mot 
det norska brigadsystemet, enkannerligen 
Brigad Nord, liksom tillämpningen av det 
norska värnpliktssystemet är nyttig utifrån 
ett svenskt perspektiv och utgör en värde-
full påminnelse om att vår svenska försvars-
transformation jämförelsevis innehåller 
många positiva inslag. Diesen presenterar 
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som alternativ till brigadkonceptet en in-
tressant lösning som ligger nära ett special-
styrkekoncept, vilket motiveras bland annat 
utifrån ett tids-/geografi-/avståndsperspek-
tiv. Många läsare delar sannolikt inte för-
fattarens syn i detta avseende samtidigt som 
logiken i argumenten är svåra att bortse 
ifrån.
 Författaren går inte närmare in på avväg-
ningsdiskussionerna i Norge i samband med 
valet av nytt stridsflygplan; således svenska 
Gripen och det amerikanska F-35, där va-
let föll på det senare. Samma stridsflygplan 
i Norge och Sverige hade givetvis gett nord-
iskt samarbete en ny dimension, samtidigt 
som vetskapen om USA:s betydelse i norskt 
säkerhetspolitiskt tänkande inkluderande 
ett mer än halvsekellångt ytterligt nära sam-

arbete mellan U S Air Force och det norska 
Luftförsvaret gör det norska valet tämligen 
självförklarande.
 Boken applåderas sannolikt inte av cen-
trala beslutsfattare i försvarsdepartementet, 
ej heller av många försvars-, distriktspoliti-
ker eller militärer. Och detta är bra, efter-
som Diesens bok utgör ett utmärkt exempel 
på den typ av civilkurage som behövs för att 
lyfta fram beslut som uppfattas behöva sy-
nas närmare. Några av de norska exemplen 
kan ganska lätt karakteriseras som medel-
slöseri med vidhäftat militärt effektbortfall. 
Sammantaget rekommenderad läsning. 
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