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handlingar

sedan förra högtidssammankomsten  
har fyra ledamöter av kungl krigsveten-
skap s akademien avlidit.

Avdelningen för 
lantkrigsvetenskap
Överstelöjtnant bengt åhslund gick bort 
den 20 maj 2012. han var änkeman efter 
hustrun gunnel som avled 2009 och sörjs 
närmast av hennes barn i tidigare äkten-
skap, Elisabeth krook och inger Brattne, 
samt nio syskonbarn och tre svägerskor. 

Bengt Åhslund föddes år 1920 i sala 
som son till baningenjör august Åhslund 
och hans maka gunborg. Efter studentex-
amen 1939 och officersexamen 1942 kom 
han som fänrik till livregementets husa-
rer och ridskolan strömsholm. Mel lan 
1945 och1946 genomgick han kavalleri-
officersskolan och därefter såväl den svens-
ka som den franska krigshög skolan. Bengt 
Åhslund tjänstgjorde vid en rad regementen: 
vid karlsborgs luftvärnsregemente, där han 
var instruktör i fallskärmsjägartjänst, som 
kapten vid svea livgarde, som major vid 
norrbottens regemente och som överste-
löjtnant (utnämnd 1964) vid Älvsborgs re-
gemente. han tjänstgjorde också vid  gene-

ralstabskåren. Mellan 1961 och 1966 var 
Bengt Åhslund lärare i militärhistoria vid 
Militärhögskolan och mellan 1968 och 
1970 chef för Militärhistoriska avdelningen 
vid Mhs. han var en skicklig lärare, be-
undrad och omtyckt av sina elever. 

Bengt Åhslund hade också internatio-
nella uppgifter. han gjorde fn-tjänst vid 
neutrala Övervakningskommissionen ko-
rea i två omgångar, och var president i 
internationella Militärhistoriska kommis-
sio nen 1975–1980. han föreläste vid en rad 
universitet i asien och deltog i många in-
ter nationella historiska och militärhistoris-
ka konferenser. 

Bengt Åhslund var också skribent och 
medverkade som militär medarbetare i 
Upp sala Nya Tidning samt i svenska och 
ut ländska facktidskrifter, han belönades 
1964 med silvermedalj för en tävlingsskrift 
inom akademien. han var också redaktör 
och huvudförfattare för Livhusarerna: Ett 
svenskt kavalleriregementes nutidshistoria, 
1986.

Bengt Åhslund reste gärna. tillsammans 
med sin hustru hade han ett hus i frankrike. 
den franska kulturen, språket och maten 
var stora intressen. 

Bengt Åhslund invaldes i avdelning i år 
1965.

Minnesord över bortgångna ledamöter
av Gunilla Herolf
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Avdelningen för 
luftkrigsvetenskap
Överste erik albertsson avled den 25 
juni 2012. han sörjs närmast av makan 
lillemor samt sönerna claes, gert och 
stephan med familjer.

Erik albertsson föddes i kungsbacka 
år 1924 som son till lantbrukare albert 
larsson och hans maka Bertha. Efter stu-
dentexamen vid försvarets läroverk i 
Upp sala och officersexamen vid Karl berg 
tjänst gjorde han som fänrik vid göte-
borgs luftvärnskår. hans tekniska begåv-
ning var tidigt uppenbar. han studera-
de vid bl a Luftvärnsofficersskolan, Krigs
hög skolans vapentekniska linje och flyg-
krigshögskolans tekniska kurs. i Usa 
genom gick Erik albertsson Us army ord-
nance Guided Missile School och fick ut-
bildning på luftvärnsrobotsystemet hawk, 
som han därefter bidrog med att införa i 
det svenska luftvärnet. 1965–1966 var han 
chef för luftvärnets robotteknikerlinje, se-
dan chef för försöksavdelningen vid luft-
värnets skjutskola och därefter chef för ar-
méns luftvärnsstudier som utmynnade i ut-
vecklandet av robotsystem 70, modifiering 
av hawk och utvecklandet av spaningsra-
darn giraffe 70. i det arbetet kom hans sto-
ra energi och entusiasm att utveckla luft-
värnet och bli av stort värde. han var chef 
för Luftvärnsofficersskolan i Stockholm 
och senare ställföreträdande regementschef 
vid sundsvalls luftvärnsregemente. 1978 
ut  nämndes Erik albertsson till överste och 
chef för luleå luftvärnsregemente. 

Erik albertsson tekniska begåvning 
kompletterades också med en stor fallen-
het för språk. Den fick han användning av 
i sin sista befattning, som arméattaché i 
Bonn, 1981–1984. den var också en stor 
tillgång i hans tidigare arbete – han tala-
de obehindrat engelska, tyska och franska 

och skrev också artiklar på alla de språken. 
En annan av hans begåvningar var som lä-
rare där han i hög grad bidrog till att hö-
ja nivån på utbildningen av officerare in-
om luftvärnet. 

Efter sin avgång 1984 blev Erik alberts-
son konsult, bl a för Ericsson, Bofors, och 
saaB. han fortsatte också att skriva artik-
lar om luftvärnets vapen- och underrättel-
sesystem.

Erik albertssons stora intressen som pri-
vatman var familjen och trädgården stora 
intressen. hans energi och entusiasm var 
obrutna och blev nu i stället fokuserade på 
dessa två. 

Erik albertsson invaldes i avdelning iii 
år 1974.

Avdelningen för militärteknisk 
vetenskap
generaldirektör bo södersten avled den 
28 februari 2012. han sörjs närmast av 
makan Marianne samt barnen Magnus, 
catarina, Martin och david med familjer. 

Bo södersten föddes i stockholm 1938 
som son till agronom Åke södersten och 
hans maka Elsa. han utexaminerades som 
civilingenjör vid kth 1960 och som tek-
nologie licentiat (inom hydraulik) år 1963, 
varefter han fick anställning vid Arencos 
tändsticksfabrik i kalmar och, från 1965, 
vid aB hägglund & söner i Örnsköldsvik. 
vid hägglunds blev han ansvarig för vida-
reutveckling av hydraulmotorn, en nyck-
elkomponent i fartygskranarna som var 
hägglunds första exportprodukt. Under 
senare delen av 70talet fick han ansvaret 
för fordonsdivisionen, som bland annat 
tillverkade bandvagnar för det svenska för-
svaret. 1980 utnämndes Bo södersten till 
vd vid hägglunds. om hans år som vd 
har sagts att de präglades av en expansion 
som har få motsvarigheter i modern svensk 
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industrihistoria. hans ledarskap karaktä-
riserades av engagemang och beslutskraft. 
han hade en unik förmåga att skapa upp-
slutning kring djärva visioner. samtidigt 
minns hans kolleger hans djupa intres-
se för detaljer och hans engagemang i den 
dagliga verksamheten. Utvecklingen under 
Bo söderstens 25 år vid hägglunds lade 
grunden för den framgångsrika verksam-
het som i dag lever vidare i Örnsköldsvik. 
1990–1991 var Bo södersten generaldirek-
tör och vd för förenade fabriksverken, 
ffv, och mellan 1991 och 1995 vid BrEl 
ltd i storbritannien, ett företag som han 
vände från kaos till ett av de bästa inom 
aBB transport. därefter arbetade han någ-
ra år som konsult åt aBB, bl a i Berlin och 
Wrocław.

Bo södersten var också en friluftsman, 
som gärna ägnade sig åt skogspromenader 
och skidturer på fjället, ofta tillsammans 
med hunden Billy. Under de senare åren 
blev trädgårdsintresset stort, vilket mani-
festerade sig i en rad växthus och bevatt-
ningsanläggningar med avancerade teknis-
ka lösningar.

Bo södersten invaldes i avdelning iv år 
1991.

Avdelningen för annan 
vetenskap av betydelse för 
totalförsvaret
Professor alf åberg avled den 19 oktober 
2011. han sörjs närmast av barnen gunnar, 
karin, Magnus och Johan med familjer. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum samma 

Andre styresmannen Gunilla Herolf läser minnesord över bortgångna ledamöter. Foto: Fredrik Hessman
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dag som akademiens högtidssamman-
komst förra året och tillsammans med fa-
miljen bestämdes därför att minnesorden 
skul le skjutas upptill årets sammankomst. 

alf Åberg föddes i helsingborg år 1916 
som son till direktör Edvin Åberg och 
hans maka annie. studier vid universite-
tet i lund avslutades med doktorsexamen 
år 1947. från 1943 var han amanuens vid 
krigsarkivet, från 1954 som förste arkiva-
rie och mellan 1979 och 1982 som krigsar-
kivarie. alf Åberg tjänstgjorde därmed vid 
krigsarkivet i närmare 40 år. 

alf Åberg var en välkänd person i sverige. 
Många känner säkert till honom genom 
hans författarskap, som spände över en pe-
riod av 50 år, från doktorsavhandlingen år 
1947, Indelningen av rytteriet i Skåne åren 
1658–1700, till Karolinska kvinnoöden år 
1999. Många av hans verk behandlar ka-
rolinerna men hans författarskap uppvisar 
också en stor bredd. 

kanske var det ändå alf Åbergs med-
verkan i massmedierna som gjorde honom 
så välkänd. han medverkade i Svenska 
Dagbladet från 1950 med tillsammans cir-
ka 2000 artiklar och i sveriges radio, lika-
ledes från 1950 och under många år däref-
ter, i det populära frågeprogrammet Svar i 
dag. som erkänsla för sina breda populär-
vetenskapliga insatser erhöll han av reger-
ingen professors namn 1982.

alf Åberg var road av att resa. ofta gick 
resorna tillsammans med hustrun till de 
platser där hans böcker utspelade sig. han 
samlade också på mynt och frimärken och 
var djupt engagerad i sin familj med barn-
barnen.

alf Åberg invaldes i avdelning v år 
1958. 

Avdelningen för 
säkerhetspolitik
ambassadör sverker åström avled den 
26 juni 2012. han sörjs närmast av syskon-
barnen Jonas, anders och Marianne med 
familjer.

sverker Åström föddes år 1915 i 
Uppsala som son till advokat John Åström 
och hans maka Brita. Efter fil kand och jur 
kand-examina blev han attaché vid Ud år 
1939, från 1940 med placering i Moskva, 
och, med avbrott för perioder i stockholm, 
legationssekreterare i Washington 1946, 
och beskickningsråd i london 1953. År 
1956 utnämndes sverker Åström till ut-
rikesråd och chef för den politiska avdel-
ningen vid Ud, under perioden 1964–1970 
var han svensk fn-ambassadör och mellan 
1970 och 1972 svensk chefsförhandlare i 
EEc-frågan. därefter utnämndes sverker 
Åström till kabinettssekreterare och han 
avslutade sin karriär vid Ud som ambassa-
dör i Paris mellan 1978 och 1982. 

sverker Åström var den svenska neutra-
litetspolitikens främsta företrädare och en 
skarp uttolkare av folkrätten. hans gär-
ning har varit av avgörande betydelse för 
svensk utrikes- och säkerhetspolitik men 
sträcker sig också utanför landets grän-
ser. Ett exempel på det är att han under sin 
tid vid fn lyckades få till stånd en heltäck-
ande och handlingsinriktad behandling på 
central fn-nivå av den tvärsektoriella mil-
jöfrågan, vilket bland annat ledde till mil-
jökonferensen i stockholm 1972.

hans intressen var många, hans kun-
skaper och beläsenhet stora. han var en 
kulturpersonlighet och en estet. sedan ti-
den i Moskva kunde han ryska och på se-
nare år lärde han sig italienska. från bå-
da språken översatte han under sina sis-
ta år lyrik. välkänt är att han samlade 
ryskt silver och skänkte till den svenska 
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staten. Mindre känt är kanske att han ge-
nom Sverker Åströms Stiftelse för främjan-
det av de svensk-ryska förbindelserna har 
gjort det möjligt för ryska ungdomar att 
genom resestipendier komma ut och vid-
ga sina vyer. till bilden av honom hör ock-
så hans elegans, hans konversationskonst 
och hans humor. i minnet ser vi honom när 
han svänger runt hörnet på sin cykel, en 
röd och en grön strumpa, dokumenten i en 
plastpåse – och samtidigt mer elegant än 
någon annan. 

Ett av de minnesord som skrevs om 
sverker Åström avslutas på följande sätt: 

”vi är många i sverige och i världen som 
har sverker att tacka för mycket. han har 
gett oss kunskap, glädje och gemenskap. 
En gemenskap med en person som på sam-
ma gång förkroppsligar svensk nutidshis-
toria och djup medmänsklighet.”

sverker Åström stod mycket nära sin 
släkt. Man samlades på släktgården i 
Östergötland och man möttes till de stora 
högtiderna, framför allt julen. han var en 
spännande och omtänksam bror och far-
bror som förde in fläktar från den stora 
världen i familjen. 

sverker Åström invaldes i avdelning vi 
år 1972.

fem goda kamrater och framstående 
ledamöter har lämnat vår krets. vi sak-
nar dem och tänker på deras anhöriga. 
genom sina gärningar har de i hög grad 
levt upp till krigsvetenskapsakademiens 
motto: fäderneslandets försvar – Mod och 
kunska per.

Författaren är fil dr och andre styresman 
i kkrva.
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vid förra årets högtidsdag argumentera-
de jag för att i ett Europa med betydande 
interna problem bör vi vara försiktiga med 
att bygga vår egen säkerhet på att vi får 
militär hjälp av andra. särskilt som den-
na förväntade solidaritet inte är garanterad 
och att de resurser som kan hjälpa till är 
i avtagande. nittiotalets positiva utveck-
ling i vårt närområde har tyvärr ersatts av 
ökad osäkerhet. denna syn på den hårda 
kärnan i vår hemförsäkring förtar själv-
fallet inte behovet av att sverige aktivt bi-
drar till att förändra denna utveckling, sär-
skilt i ett nordeuropeiskt perspektiv. EU-
medlemskap och globalisering innebär be-
roenden och samverkan. Men samtidigt 
måste vi i tider av ökad osäkerhet kunna 
diskutera snävt nationella behov.

Jag kan konstatera att under året som 
gått har flera debattörer höjt tonläget och 
varnat för den säkerhetspolitiska utveck-
lingen. vi kanske ser en helt ny Europeisk 
säkerhetsordning i vardande med ett för-
svagat nato och EU och ett starkare 
ryssland. 

En tankeväckande sammanfattning om 
utgångspunkterna för svensk säkerhet gör 
anders linder i Svenska Dagbladet i sitt 
råd till regeringen den sista september i år 

– jag citerar ”ta försvaret av sverige på all-
var. Försvaret är kraftigt underfinansierat 
redan med dagens alltför låga ambitioner. 

gripen, hemvärn och en handfull fartyg är 
inte nog för att hävda frihet och integritet. 
Utred nato-medlemskap men tro inte att 
det kan ersätta nationellt ansvarstagande. 
vår säkerhetsdoktrin bygger på ensidiga 
löften och förhoppningar, men vad är för-
hoppningar värda när vi knappt har något 
att backa upp löftena med”.

Det är uppenbart för allt fler att vi har 
svårt att få ihop den säkerhetspolitiska ek-
vationen.

ledamoten sven christer nilsson har 
i akademiens högtidstal ytterligare kom-
menterat utvecklingen inom vår nationel-
la säkerhet.

trots akademiens, mediernas och andras 
ansträngningar menar jag att det har varit 
och är svårt att få tillstånd en saklig och 
publik debatt i dessa frågor. Politiker och 
myndighetsföreträdare borde vara tack-
samma att få ventilera detta i en öppen de-
batt. tyvärr har jag intrycket att så inte är 
fallet.

Jag menar att vi här har ett växande de-
mokratiskt problem. det är naturligtvis al-
las ansvar att ge utrymme för och bidra till 
en engagerad debatt. Men det är alldeles 
uppenbart att det inte fungerar. 

oavsett braskande rubriker och illavars-
lande fakta är det svårt, för att inte säga 
omöjligt, att få ansvariga att kliva fram 
och ta en debatt. En konsekvens av det-

Svensk säkerhet – vill regeringen ha en 
öppen debatt?
Styresmannens tal vid högtidsdagen 2012  
av Frank Rosenius
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ta är att allmänheten får otillräcklig infor-
mation om beslut och dess konsekvenser. 
resultatet har blivit att många tror att vi 
knappt har något försvar, men är samtidigt 
omedvetna om den osäkrare värld vi ser 
framför oss. hur har det blivit så här?

Ett skäl är att den hårda säkerheten en-
gagerar allt färre i och med reduceringar 
och strukturförändringar. Ett annat skäl 
är att myndighetsföreträdare ges mycket 
begränsat utrymme att diskutera alterna-
tiv eller framföra synpunkter i den politis-
ka processen. den säkerhetspolitiska kar-
tan har också dramatiskt förändrats under 
de senaste 20 åren vilket gör att det inte 
är helt lätt att hitta gemensamma utgångs-
punkter för åsiktsutbytet.

Är detta möjligt att förändra? Ja – men det 
fordrar ett antal åtgärder. grundläggande 
måste vara att framförallt regeringen vi-
sar en öppen och inbjudande attityd till en 
bred debatt. 

det är en demokratifråga av grundläg-
gande karaktär att ha hög transparens i det 
politiska beslutsfattandet i synnerhet när 
det gäller frågor som berör svensk säker-
het.

Jag vill därutöver lyfta fram några om-
råden att fokusera på för att vitalisera det 
säkerhetspolitiska samtalet. 

det första berör sakligheten i det som 
sägs och publiceras. regeringen har fram-
hållit ganska tydligt att det allmänna sä-
kerhetsläget i det nordeuropeiska området 
försämras i och med den ryska upprust-
ningen. Bl a uppgraderingen av Jas gripen 
grundas på denna utveckling. samtidigt 
har fM redovisat att det saknas ca 30 md-
kr i materielanslaget för att genomföra för-
svarsbeslutet inkl att starta upp nyproduk-
tionen av Jas gripen.

denna summa utgör nästan 20 % av 
materielanslaget – en obalans som alla 
med någon insikt i försvarsplanering vet 

är omöjlig att hantera utan ytterligare am-
bitionssänkningar eller avsevärt ökade 
anslag. Men regeringen anser att detta kan 
lösas inom givna ekonomiska ramar. Min 
slutsats blir att det tydligen finns en av-
grundsdjup skillnad mellan vad beställaren 
vill ha och vad leverantören kan åstadkom-
ma. Det finns enligt min bedömning bara 
en väg ur dilemmat – lämna skyttegraven 
och erkänn att vi har ett problem och star-
ta diskussionen därifrån!

det andra området berör möjligheter att 
skapa debatt. som jag sagt tidigare – tyvärr 
har utvecklingen sedan 90-talet begränsat 
manöverutrymmet för myndighetsföreträ-
dare att komma med synpunkter på beslu-
tad inriktning. 

detta kan också gälla internt inom en 
myndighet – rättning i stabsledet är lika 
viktigt som på kaserngården. det enklas-
te vore naturligtvis med en återgång till det 
debattklimat som rådde före 90-talet. 

Men även med en öppnare attityd från 
regering och myndighetschefer får vi nog 
ändå tyvärr lära oss att leva i en mera slu-
ten värld. 

En lösning ligger i att få renommera-
de debattörer att komma till tals. då blir 
det svårare för beslutsfattare att ignorera 
besvärliga frågor. i detta ligger tyvärr nå-
got så trivialt som behov av en ekonomi 
som tillåter resor, logi m m för eftertrakta-
de föredragshållare. de är inga stora peng-
ar vi talar om, men symboliskt viktiga om 
vi vill höja nivån i vår säkerhetspolitiska 
debatt. krigsvetenskapsakademien har fått 
generösa bidrag av Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse för att informera om 
svensk säkerhet. 

detta har varit helt avgörande för våra 
möjligheter de senaste åren att arbeta med 
såväl framtidsstudier som historisk forsk-
ning. Men jag menar att akademien bör 
ges egna muskler. Mot denna bakgrund har 
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vi beslutat att skapa en ny fond vars huvud-
syfte är att långsiktigt kunna anordna hög-
kvalitativa seminarier och debatter. vi har 
benämnt fonden ”tibellska fonden” efter 
akademiens grundare. vi ser fram emot bi-
drag från ledamöter och utomstående.

Med ett öppnare debattklimat kan 
även sakfrågorna diskuteras mera förut-
sättningslöst. här har vi dock enligt min 
uppfattning en särskild utmaning inom 
försvarsmakten och även i vår akademi. 
försvarsmakten har under decennier levt 
med en i princip ständigt krympande bud-
getram. i tider av avspänning och allvarli-
ga finanskriser kan detta accepteras. Men 
kurvorna har pekat neråt även under peri-
oder av ökad spänning militärt i vårt när-
område. 

konsekvensen av detta blir en organisa-
tion som nästan oavbrutet måste tänka på 
att i första rummet hantera brister i befint-
lig organisation. Med detta följer naturligt 
ett relativt kortsiktigt tänkesätt. vi reserve-
rar våra utvecklingsinsatser till främst att 
bara omsätta befintliga system. Utrymme 
för nytänkande begränsas.

det är uppenbart att dessa planerings-
förutsättningar kommer att råda även efter 
2014. akademien bör bidra till att föränd-
ra denna ordning och medverka till mera av 
förutsättningslösa studier och debatt. Jag 
önskar att vi kan finna arbetsformer som 
främst tittar på framtidsfrågor där positio-
nerna inte redan är låsta. när säkerhetspo-
litiska utmaningar, risker och krav på för-
mågor ska smältas samman till en försvars-
politisk helhet – då bör akademien kunna 
tänka friare än politiker och myndigheter. i 
en sådan debatt måste vi kunna lyfta blick-
en 10 till 20 år bort. 

Jag anser att vi är mitt inne i en snabb 
utveckling inom krigsvetenskapen grundat 
på den tekniska utvecklingen. Möjlighe-
ter och begränsningar behöver analyseras. 

kom mer fjärrkontrollerade sensorer och 
va pen att dominera framtidens slagfält 
i luf ten, på sjön och på marken? kan 
skenande personalkostnader kompenseras 
med ökat teknikutnyttjande? för att 
gå till en ytterlighet, kan vi uppnå en 
nollvision för förluster när det gäller den 
enskilde soldaten – jag tänker då främst på 
fredsbevarande insatser? 

sverige är ett högteknologiskt samhälle 
och måste för att hålla motivationen hög 
inom försvarsmakten vara med i denna ut-
veckling. vi är ingen stormakt men vi har 
kapacitet att vara med i delar av den ut-
veckling som Usa leder och som naturligt-
vis ryssland snart kopierar.

Jag anser att när försvarsplaneringen är 
på väg mot vad som synes vara en ofrån-
komlig härdsmälta – så måste vi ha en stra-
tegi där vi mera aktivt tar för oss problem-
formuleringsinitiativet. 

vi måste naturligtvis fortsätta beskri-
va de kortsiktiga utmaningarna – men att 
bara tala om vad vi ska ta bort för att lö-
sa problemen känns både passivt och upp-
givet. ska vi ha ett försvar måste det vara 
komplett – annars utnyttjar motståndaren 
de luckor vi själva skapat. 

debatten måste bli tuffare och rakare – 
försvaret av sverige är långt mer än fråga 
om enskilda system – det är att kunna han-
tera alla möjliga osäkerheter över lång tid.

sammanfattningsvis vill jag att krigsve-
tenskapsakademien skapar förutsättning-
ar för en kvalitativ och framåtriktad sä-
kerhetspolitisk och försvarspolitisk de-
batt. i detta ligger också att vara uthållig. 
för att åstadkomma detta måste vi kunna 
takta våra inlägg med de politiska. de ut-
gångspunkter som nu är kända kring den 
kommande försvarsberedningen tyder på 
att processen som vanligt kommer att vara 
hårt politisk styrd i alla sina delar. därmed 
kan man befara att flera besvärliga frågor 
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kommer att behandlas i slutna rum. av det 
skälet överväger akademien att ta initiativ 
till en parallell försvarsberedning tillsam-
mans med andra intresserade organisatio-
ner. syftet är att skapa en bred men fram-
förallt en öppen försvarsdebatt. 

Mina damer och herrar – stora utmaning-
ar ligger framför oss när det gäller svensk 

säkerhet. vår akademi kommer att an-
stränga sig för att vara med när beslutsun-
derlag tas fram.

författaren är viceamiral och kkrva:s sty-
resman
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Kungl Krigsvetenskapsakademiens  
årsberättelse för 2012
av Björn Anderson

En inledande betraktelse
för 216 år sedan bildades svenska krigs-
man nasällskapet, som några år därpå blev 
kungliga krigsvetenskapsakademien. En 
fråga man kan ställa sig i detta samman-
hang, är vi ett sällskap eller är vi en aka-
demi?1

att det fanns en vetenskaplig inriktning 
redan från första stund råder det inget tvi-
vel om. det har bland annat akademiens 
grundare gustaf Wilhelm af tibell gett ut-
tryck för. Enligt honom skulle unga office-
rare ha en plats från vilken de efter sin of-
ficersexamen skulle kunna hålla sig a jour 
med krigsvetenskapens utveckling och själ-
va bidra till den.

för detta ändamål inrättade akademien 
tidigt ett bibliotek och man publicerade 
sig i skrift. Biblioteket växte efterhand och 
kom att inneha ett betydande antal voly-
mer med inblick i både krigskonst, mate-
riellära och dylika ting. Man var mycket 
målinriktad på de militära professionerna 
och hade ett starkt stöd i kungahuset samt 
hos höga företrädare i regeringen och den 
militära ledningen. kungen var beskydda-
re från grundandet 1796, och många kung-
liga har sedan dess varit hedersledamöter. 
Därutöver har flera ministrar och ledan-
de generaler/amiraler innehaft akademiens 
högste ämbete, styresmannens.

Ständige sekreteraren Björn Anderson gör ett 
utdrag ur denna årsberättelse. Foto: Fredrik 
Hessman

akademien hade under en stor del av 
1800-talet ett genomslag i rikets ledning, 
bland annat var man från och till en stat-
lig utredningsresurs. inte minst berod-
de det på avsaknad av centrala instanser 
i den militära förvaltningen. Ett uttryck 
för akademiens ställning kan exempli-
fieras med att hertig Karl 1809, efter att 
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man störtat gustaf iv adolf, i ett brev 
till akademien motiverade regeringsför-
ändringen samt begärde tro och lydnad av 
akademien och dess ledamöter.

Efter det att generalstaben inrättats 
1873 och fram till första världskriget kom 
akademiens betydelse att successivt mins-
ka. förenklat kan sägas att från den tiden 
fram till 1970-talet var akademien, mer el-
ler mindre, ett sällskap i ordets rätta be-
märkelse. inte bara på grund av statsför-
valtningens utveckling utan också på grund 
av dålig ekonomi, vilket gjorde att man in-
te hade förutsättningar att driva militär-
vetenskapliga frågor. Ett uttryck för detta 
var när akademien, efter att under lång tid 
fört en tynande tillvaro, 1938 överlät sitt 
fina referensbibliotek till arméstaben.

allra skarpast var nog diskussioner-
na i frågan sällskap eller akademi under 
1950-talet. det kan inte uttryckas tydliga-
re än vad ledamoten Bratt anförde i sina 
memoarer 1952; ”i denna akademiska mil-
jö sker överhuvudtaget inga förändringar. 
stagnationen är där fullständig, allt växan-
de, förnyande eller föryngrande uteslutet. 
kyrkans ortodoxi kan inte vara mer orto-
ceratitisk än den akademiska ritualismen i 
detta fall. – att någon oppositionell förny-
else skulle komma från yngre medlemmars 
sida inom akademien är uteslutet; man 
känner sig smickrad över att ha blivit in-
vald och är därmed solidarisk med det be-
stående frimureriet”.

Även styresmannen gewert uttryck-
te vid sin avgång 1959 en oro för framti-
den. Bland annat kunde han inte dölja att 
akademien intog en alltmer undanskymd 
ställning. vidare konstaterade han att aka-
demiens målsättning att främja krigsveten-
skap torde ha förlorat sin substans och att 
begreppet för flertalet ledamöter vara dif-
fust.

i slutet av 1970-talet tog frågan en ny 
vändning. Med styresmän som ove ljung 
och sekreterare som carl herlitz påbörja-
des en era under vilken akademien likt en 
atlantångare började vända kurs. Mot en 
vetenskaplig inrättning med engagerade le-
damöter som självständigt och med hög in-
tegritet bedrev studier och försvarsdebatt. 
Bland annat stärktes granskningsutskot-
tet, det vetenskapliga arbetet förlades till 
avdelningarna, akademien började avge 
yttranden på regeringens betänkanden och 
studier genomfördes ihop med andra aka-
demier. närvaron vid akademiens inter-
na sammankomster höjdes på ett anmärk-
ningsvärt sätt. som en konsekvens av den 
ökade aktiviteten höjdes också den veten-
skapliga nivån i akademiens handlingar 
och tidskrift.

den kursen är nu allt mer befäst. i år 
manifesterad med akademiens stora pro-
jekt Svensk säkerhet efter 2014 i vilket alla 
avdelningar och ett antal av ledamöterna 
aktivt deltagit. i detta sammanhang måste 
påtalas att denna typ av verksamhet endast 
är möjlig genom generöst stöd från externa 
bidragsgivare.

ledamöternas engagemang och eko-
nomin är avgörande faktorer för att aka-
demien ska lyckas med sin vetenskapliga 
ambition. att vara en institution som byg-
ger sin verksamhet på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet och därmed är en 
institution man lyssnar på och som är ef-
terfrågad.

Ekonomin har under lång tid varit en 
stötesten. i akademiens linda och i mit-
ten av 1800-talet hade man en hygglig lik-
viditet, bland annat beroende på betydan-
de försäljningsinkomster från akademiens 
skrifter. som kuriosa kan nämnas att trots 
detta jagades ledamöterna även då på leda-
motsavgiften. Ett inte alltför ovanligt svar 
var det som en officer gav 1820; ”detta år, 
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har jag hafvit så mycket Bråk med Möten 
och general Mönstring, att jag får lof näm-
na detta till min Enda Ursäkt”. Men, allt 
eftersom tiden löpt på har ebben i kassan 
blivit allt mer besvärande. idag, 150 år se-
nare, drivs verksamheten med stående un-
derskott och någon ekonomi för anställd 
personal på kansliet finns inte. Inte ens 
en 100 %-ig uppfyllnad av ledamotsavgif-
terna är tillräcklig. det är i ljuset av det-
ta sken tillkomsten av den tibellska fon-
den ska ses, vars ändamål ni kan läsa mer 
om nedan.

allt löser sig inte bara med en god eko-
nomi. kompetenta och engagerade ledamö-
ter är den andra faktorn för att akademien 
ska uppfylla sitt syfte och nå sina mål. ser 
man historiskt på detta finns det både po-
sitiva och negativa exempel. Exempelvis 
innebar den s k ”Bennedichaffären” 1926 
att intresset för akademiens tidskrift för-
sköts över till Ny militär tidskrift där kap-
tenen och sedermera överbefälhavaren 
helge Jung var en mycket drivande kraft. 
Det var början till en tid där ledande office-
rare som Jung, Rappe, Ehrensvärd m fl, fast 
de var akademiledamöter, kom att bedri-
va sin försvarsdebatt utanför akademien. 
Exempelvis gjorde Jung och hans medar-
betare snabbt Ny militär tidskrift till ett le-
dande opinionsorgan.

numera täcker akademien med sina 
drygt 400 ledamöter alla kompetensom-
råden som rör försvars- och säkerhets-
området. Inom de flesta av dessa områ-
den utgör också ledamöterna ett ledande 
skikt och den yttersta spetskompetensen. 
därifrån till att de uppträder som akade-
miledamöter med egen integritet finns det 
mer att göra. tyvärr hämmas yngre leda-
möter av en oro för att det kan vara allt-
för opportunt att ha en egen åsikt vid si-
dan av den som arbetsgivaren företräder. 
Därför är det särskilt glädjande att allt fler 

ledamöter i olika sammanhang uppträder 
som ledamöter av akademien. noterbart i 
år är att akademien fått ett genomslag på 
de större dagstidningarnas ledarsidor vil-
ket sannolikt inte bara är ett uttryck för att 
akademien publicerar sig utan också för 
att den uppfattas som en oberoende röst, 
värd att lyssna på.

det är dock ännu inte tid för akademien 
att slå sig alltför mycket för bröstet och 
nöja sig med detta. Ytterligare ansträng-
ningar måste göras för att aktivera leda-
möterna och ge dem en plattform att kun-
na uppträda från, både som enskilda obe-
roende aktörer och som del i ett större kol-
lektiv. i detta har akademien en utmaning 
att skapa sådana förutsättningar.

sammanfattningsvis kan sägas att 2012 
har varit ett högintressant och intensivt år 
och att akademien är en akademi i ordets 
rätta bemärkelse. förutom det omfattande 
projektet ”2014”, som till del genomförts 
ihop med ingenjörsvetenskapsakademien 
(iva), har som vanligt nya ledamö-
ter valts in i akademien. dock i begrän-
sat antal på grund av förra årets stad-
geändring. därmed har också kra-
ven skärpts på vilka som kan väljas in. 
granskningsutskottet har förstärkts med 
ledamöter med hög vetenskaplig kompe-
tens. På uppdrag har en studie genomförts 
åt Energimyndigheten. studiebesök har ge-
nomförts hos strålsäkerhetsmyndigheten. 
småstatsprojektet som genomfördes för 
ett antal år sedan är nu på väg att publi-
ceras i bokform. i de baltiska staterna rö-
ner fortfarande förra årets studie rörande 
den svenska solidaritetsförklaringen och 
boken Till bröders hjälp uppmärksamhet. 
Belöningar och bidrag från lars och astrid 
albergers stiftelse har lämnats i sedvanlig 
ordning. Ett stort antal seminarier och re-
dovisningar har genomförts, inte minst in-
om projektet 2014, med välgrundade och 
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intressanta anföranden av såväl nyinvalda 
som äldre ledamöter.2

Verksamhetsåret 2012

Stadgar och föreskrifter

akademiens verksamhet har över åren bli-
vit allt mer omfattande, viket är positivt. 
Det har medfört att kraven på finansiering 
har ökat.

En stor del av akademiens intäkter 
kommer idag från välvilliga externa källor 
samtidigt som osäkerheten kring statens 
bidrag inte har minskat. avkastningen från 
akademiens egna kapital och från lars och 
astrid albergers stiftelse har också under 
senare år varit mera varierande än tidiga-
re, beroende på den ekonomiska osäkerhe-
ten i världen.

för att fortsätta verksamheten på nu-
varande nivå måste akademien långsik-
tigt öka intäkterna från det egna kapitalet 
och därmed minska osäkerheterna. Ett sätt 
att åstadkomma detta är att skapa möjlig-
het för ledamöter, intresserade personer ut-
anför akademien, institutioner och orga-
nisationer att på ett enkelt sätt kunna do-
nera kontanta medel, värdepapper, rea-

la tillgångar m.m. till 
akademien. av den 
anledningen har en 
ny fond inrättats, den 
tibellska fonden, vars 
enda ändamål är att 
stödja akademiens 
verksamhet.

akademiens grun-
dare, general löjtnanten 
och friherren gustaf 
Wil helm af tibell har 
med sitt namn fått ge 
uttryck för vad fon-
den ytterst syftar till. 

nämligen att akademien ska kunna främ-
ja vetenskaper av betydelse för sveriges 
försvar samt kunna följa och bevaka forsk-
ning och utveckling av betydelse inom för-
svars- och säkerhetsområdet.

föreskrifterna för lars och astrid 
albergers stiftelse har också översetts un-
der 2012, inom ramen för vad stiftarna 
stadgat. Med de nya föreskrifterna har än-
damålsparagrafen i stadgarna fått en tolk-
ning som är anpassad till dagens säkerhets-
politiska situation, d v s en vidgad gräns-
dragning för säkerhetsbegreppet. vidare 
kan tillgångarna i stiftelsen användas på 
ett mer flexibelt sätt utan att man frångår 
kravet på att kapitalet tillväxer. Belöningar 
och bidrag ur stiftelsen kommer fortsätt-
ningsvis att beslutas av akademiens presi-
dium på underlag av granskningsutskottet. 
genom ett förstärkt utskott och en utveck-
lad beslutsprocess finns förutsättningar för 
sakliga beslut.

Projekt – Svensk säkerhet efter 
2014
akademien har under 2012 genomfört en 
brett upplagd studie syftande till att ana-
lysera läge och internationell/nationell ut-
veckling inom säkerhetspolitiken, tekniken, 
samhällets säkerhet och det militära för-
svaret. Bakgrunden är ett antal identifiera-
de faktorer som påverkar svensk utveckling 
efter 2014. de är inom säkerhetspolitiken, 
klimatområdet, energiområdet, demografin 
m fl områden. Inom Försvarsmaktens har 
ett nytt personalförsörjningssystem införts 
och behov finns att omsätta tunga materi-
elsystem, vilket ställer krav på ekonomi.

arbetet har genomförts i projektform, 
benämnt Svensk säkerhet efter 2014. inom 
området samhällets utveckling och teknisk 
utveckling har arbetet genomfört tillsam-
mans med iva. Målgruppen för projek-

Gustaf Wilhelm af 
Tibell. Foto: Björn 
Anderson
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tet är beslutsfattare, opinionsbildare och 
den säkerhets- och försvarsintresserade all-
mänheten.

i projektet har alla avdelningar inom 
akademien och ett stort antal ledamöter 
deltagit. det har letts av ledamoten sven-
christer nilsson med ledamoten göran 
larsbrink som huvudsekreterare och leda-
moten tommy Jeppsson som redaktör.

Projektledningen i projektet ”2014” har möte i 
Akademiens konferensrum. Fr vr styresmannen 
och ledamöterna Tommy Jeppsson, Björn von 
Sydow, Sven Christer Nilsson, Göran Larsbrink 
samt med nackarna mot kameran fr vr ledamö-
terna Staffan Näsström och Jan Blomqvist. Foto: 
Björn Anderson

Projektet har varit uppdelat i sex delpro-
jekt som sammantaget genomfört ett tio-
tal seminarier/workshops vilka redovisats 
i skriftliga rapporter. vid årets höstsympo-
sium den 25 oktober skedde en avslutande 
diskussion under vilket akademiens leda-
möter gavs möjlighet att ge sin syn på del-
projektens slutsatser och förslag.

Det första delprojektet har omfattat 
grunden för vårt försvar, ett enmansarbe-
te utfört av ledamoten Björn von sydow. 
den 12 mars genomfördes ett minisemina-
rium som behandlade den helt fundamen-
tala frågeställningen ”varför ska vi ha ett 
försvar?” von sydow har senare komplet-
terat sin analys med den konstitutionella 
och folkrättsliga grunden för ett svenskt 

försvar och publicerat sig i skriften Därför 
ska vi ha ett försvar – Försvaret, filosofin 
och författningen.3

Det andra delprojektet har omfattat sä-
kerhetspolitiska utmaningar och möjlig-
heter. det har letts av ledamöterna Johan 
tunberger och Jan Blomqvist med stöd av 
akademiens avdelning för säkerhetspo-
litisk vetenskap. den 18 april genomför-
des ett miniseminarium ”håller strategiska 
överraskningar på att bli normala?”, var-
vid viktiga strukturella frågor, geografiska 
och andra problemområden samt tentati-
va strategiska slutsatser för närområdet re-
dovisades.

delprojektet är publicerat i skriften Stra-
tegisk vindkantring.4

Det tredje delprojektet har omfattat den 
teknikutveckling som påverkar samhället 
och det militära försvaret. det har varit ett 
samprojekt med iva. sammanhållande för 
delprojektet har varit ledamoten staffan 
näsström med Bengt Mölleryd från iva 
som projektledare. arbetet har utförts i 
fem workshops som avslutades med en 
redovisning för akademien den 10 okto-
ber. Workshopen har bland annat omfat-
tat nanoteknologi, energiutveckling, medi-
cinsk och bioteknisk utveckling, cybertek-
nik samt en internationell uppföljning.

delprojektet är publicerat i skriften Tek-
nik för Sveriges försvar.5

Det fjärde delprojektet har omfattat 
det militära försvarets läge och utveck-
ling. det har letts av ledamoten Björn an-
derson i en arbetsgrupp med ledamöter 
från akademiens tre militära avdelningar. 
arbetsgruppens analys och slutsatser redo-
visades i ett seminarium den 26 april, var-
efter delprojektets rapport är publicerat i 
skriften Kan vi försvara oss?6

Det femte delprojektet har omfattat 
sam hällets förmåga att lösa kriser av olika 
slag, såväl inom som utanför landet. det 



19

handlingar

har letts av ledamöterna christer Ekberg 
och Bo richard lundgren med stöd av av-
delningen för vetenskaper av annan bety-
delse för rikets försvar. de har prövat sin 
analys i ett miniseminarium den 5 septem-
ber.

delprojektets rapport är publicerat i 
skriften Vad hotar vår säkerhet i framti-
den.7

Det sjätte delprojektet utgör en syntes och 
är en sammanfattande konklusion av de öv-
riga delprojekten. huvudprojektledningen 
har varit ansvarig för denna. dess analys 
och slutsatser prövades bland annat vid 
året höstsymposium den 25 oktober och 
redovisas i skriften Den nationella säker-
heten – klarar vi utmaningarna?8

huvuddragen av de slutsatser, rekom-
mendationer och förslag som lämnats av 
de sex delprojekten återfinns i ledamoten 
sven-christer nilssons högtidstal på an-
nan plats i denna utgåva av handlingar 
och tidskrift. Projektet kommer att av-
slutas med ett samlingsverk som är pla-
nerat att publiceras i samband med folk 
och försvars årliga rikskonferens i janua-
ri 2013, i vilken också akademien medver-
kar.

Projektet har möjliggjorts tack vare väl-
villigt bistånd av Marianne och Marcus 
Wallenbergs stiftelse.

Vintersymposium – 
Afghanistan and Beyond
akademiens vintersymposium 2012 genom-
fördes den 16 februari. temat för symposiet 
var afghanistan och hade som talare två av 
akademiens kallade ledamöter, finlands 
ambassadör i kabul, Pauli Järvenpää, och 
dr dov Zakheim från Usa. den senare har 
tidigare haft uppgiften att inom det ame-
rikanska försvarsdepartemen tet samordna 

den civila hjälpen till afghanistan under 
åren 2002–2004.9

Både talarna uttryckte, om än med oli-
ka grad av tydlighet, oro för att kaos och 
inbördeskrig hotar när nato från och med 
2014 drastiskt minskar sina militära styr-
kor i afghanistan. 

ambassadör Järvenpää betonade att 
2014 utgör en kritisk tidpunkt för utveck-
lingen i afghanistan. då ska ansvaret för 
landets säkerhet till övervägande del ha 
övertagits av afghanerna själva, samtidigt 
som den västliga styrkereduktionen och 
minskat ekonomiskt utvecklingsstöd bör-
jar ge effekt. talaren betonade vikten av 
att se långsiktigt bortom 2014, då fortsatt 
stöd kommer att behövas inom alla sam-
hällsområden. han avslutade sitt föredrag 
med att citera en amerikansk general:”the 
best afghanistan can now hope for is that 
it will someday become another boring 
third world country”.

dr Zakheim förmedlade ett budskap 
som präglades av realism utgående från 
hans kunskap om det amerikanska syste-
met. hans osminkade huvudbudskap var 
att Usa hade utkämpat ett decennielångt 
onödigt krig. av hans framställning, lik-
som efterföljande kommentarer och svar 
på från auditoriet ställda frågor framkom 
även att afghanerna varken kan eller vill ta 
över ansvaret när merparten av de utländ-
ska trupperna lämnar landet.

detta sker i ett krigstrött Usa, där bud-
getunderskottet är gigantiskt och där myck-
et omfattande militära nedskärningar står 
för dörren. den nya amerikanska strategin 
betonar stillahavsregionen där kina upp-
fattas som en allt större utmaning. Europa 
uppfattas som jämförelsevis stabilt, något 
som motiverar en ytterligare reduktion av 
amerikansk militär närvaro på vår konti-
nent. Zakheim förde fram tanken att detta 
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riskerar att destabilisera säkerhetssituatio-
nen i Europa.

att europeisk stabilitet inte är en kon-
stant och därmed kan tas för given var nå-
got han också betonade. Han exemplifiera-
de detta med den bristande politiska har-
moni som karakteriserar umgänget mellan 
ryssland och de baltiska staterna, med en 
tilltagande högerextremism i Ungern och 
med en situation på Balkan som innehåller 
en betydande potential för försämring.

Mot bakgrund av ovanstående ifrågasat-
te Zakheim Usa:s försäkringar om att tidi-
gare åtaganden genom nato för Europas 
säkerhet kvarstår.

Studie – Globala energifrågor 
och svensk säkerhetspolitik
akademien har under halvåret 2011/2012 
haft Energimyndighetens uppdrag att stu-
dera globala energifrågor, kopplat till sä-
kerhetspolitik. arbetet har utförts av le-
damöterna ingolf kiesow, Jan leijonhielm 
och Mikael Eriksson. deras analys och slut-
satser har redovisats i en rapport som över-
lämnats till Energimyndigheten. rapporten 
seminariebehandlades den 23 februari 
2012 i ett samarrangemang mellan folk 
och försvar, nätverket för olja och gas 
samt kungl krigsvetenskapsakademien.10 

i seminariet fokuserade man på områden 
som klimat, energi, säkerhet, den arabiska 
våren, EU:s energipolitik, den ryska faktorn 
samt slutsatser om energiråvaror. Återigen 
blev åhörarna påminda om säkerhetspoliti-
kens bredd genom energifrå gornas mycket 
nära sammanhang med energiförsörjning.

i Mellanöstern har den arabiska våren 
inneburit framväxt av modererande libe-
rala krafter i annars auktoritära samhäl-
len. gamla etniska motsättningar har fått 
nytt liv, vilka förstärks av religiös fanatism. 
Således finns det en uppsjö av konfliktan-

ledningar, där kinas, rysslands och Usa:s 
stöd till olika oljeproducerande regimer 
innehåller grogrund för tvistefrön.

de energi- och säkerhetspolitiska utma-
ningarna för EU toppas av ryssland, men 
också Östersjöregionen rankas högt. det 
senare sammanhänger med att de baltiska 
staterna löst sina säkerhetsproblem genom 
medlemskap i nato och sina ekonomiska 
problem genom EU-medlemskapet, med-
an energisäkerheten återstår. viktiga slut-
satser som drogs under seminariet var att 
en sammanhållen europeisk energipolitik 
har utvecklats under det senaste decenniet, 
att fokus ligger på försörjningstryggheten 
och att vårt land innehar en unik position 
vad avser såväl energimix som marknad. 
samtidigt ger budskapet om energifrågor-
nas starka tendens till säkerhetisering i vårt 
närområde anledning att aktivt arbeta för 
de baltiska staternas energitrygghet.

vidare anfördes att energiexporten styrs 
av ryska värderingar och inte av ekono-
misk analys. rysslands pålitlighet kom 
därför att diskuteras. Beskedet var att i vo-
lymer är landet som leverantör i huvudsak 
att lita på. däremot om utgångspunkt tas i 
antalet incidenter och friktioner blir pålit-
ligheten mera tvivelaktig, vilket kontraste-
rar mot Moskvas strävan efter att uppfat-
tas som pålitlig i dessa avseenden.

sammanfattningsvis sades under semina-
riet att Usa kommer att få mera inhemsk 
skiffergas och skifferolja, vilket kan kom-
ma att resultera i ett reducerat importbe-
hov, liksom minskad vikt vid skydd av en-
ergitransportvägarna. ryssland kommer 
fortsatt att vara en betydande leverantör 
av energi till EU, samtidigt som det råder 
osäkerhet om de kvantiteter som avses. 
vidare bör sverige integrera sig i större ut-
sträckning med EU liksom att aktivt påver-
ka unionens energipolitiska prioriteringar. 
EU förlorar stort på en förvärrad ekono-
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misk kris och att energifrågorna måste ses i 
ett mycket långsiktigt perspektiv var andra 
avslutande budskap.

Studiebesök – Strålsäkerhets
myn dig heten
den 23 maj genomförde akademien ett 
studiebesök vid strålsäkerhetsmyndigheten. 
värd var tillförordnande generaldirektören 
fredrik hassel som tillsammans med sina 
medhjälpare gav information om erfaren-
heter från kärnkraftsolyckan i fukushima, 
mars 2011.

Några reflektioner av vad som sades var 
att samverkan är svår, att man måste ut-
veckla kopplingen mellan egen och gemen-
sam lägesbild, att kommunikationen mel-
lan staber måste fungera under kris, att 
man under en kris måste säkerställa att 
strategisk kompetens är tillgänglig samt att 
man aldrig får tystna som aktör. gör man 
det tar den globala verkligheten över och 
andra länder/aktörer kommer att fatta be-
slut som vi påverkas av.

för svensk del drog myndigheten slutsat-
sen att mätorganisationen i sverige är för 
svag, att kopplingen mellan regional och 
central nivå i vårt land behöver förstärkas, 
att möjligheterna att få tillgång till inter-
nationell hjälp behöver utvecklas, att vå-
ra kärnkraftverks förmåga till att hantera 
denna typ av händelser behöver förbättras 
(stresstesterna) samt att statlig kompetens 
inom landet behöver samlas (ssM-foi).

Verksamhet – Avdelningarna
Avdelning I har under året genomfört sex 
möten. En ny ledamot har invalts i avdel-
ningen, Johanne hildebrandt, avdelning-
ens första kvinnliga ledamot. den under 
2011 invalde ledamoten henrik sjövall har 

hållit ett inträdesanförande under rubriken 
Signaltjänst och Lantkrigföring.

representanter för avdelningen har del-
tagit i arbetet inom ramen för projektet 
Svensk säkerhet efter 2014, framförallt i 
delprojektet fyra som lett till skriften Kan 
vi försvara oss? avdelningen har under den 
andra hälften av 2012 påbörjat arbetet 
med att förbereda vintersymposiet 2013. 

akademiens studie från 2011 med bo-
ken Till bröders hjälp som slutprodukt, har 
fortsatt rönt stort intresse. representanter 
för avdelningen har under året hållit ett 
flertal föredrag om den genomförda stu-
dien. Efter att boken översatts till engelska 
har ett påtagligt intresse för studien också 
märkts från utlandet, bl a har föredrag om 
innehållet hållits i litauen.

Avdelning II har under året genomfört 
fem möten. En ny ledamot har invalts i av-
delningen, Jan thörnqvist. avdelningen 
har liksom avdelning i deltagit i arbetet in-
om ramen för projektet Svensk säkerhet 
efter 2014, framförallt i delprojektet fyra 
som lett till skriften Kan vi försvara oss? 
vidare har avdelningen i likhet med avdel-
ning i påbörjat förberedelserna för vinter-
symposiet 2013.

Avdelning III har under året genomfört 
fem möten. ingen ny ledamot har valts in. 
Under året har den 2011 invalde ledamo-
ten lars helmrich hållit ett inträdesanfö-
rande under rubriken The Nature of the 
Beast – den nationella identitetens påver-
kan på USA:s strategi. den 2006 kallade le-
damoten från norge, tom h knutsen, har 
hållit ett inträdesanförande under rubriken 
AirSea Battle /ASB)-konseptet – veien mot 
en ny amerikansk operativ doktrine?

Under 2011 påbörjade avdelningen en 
flerårig studie av luftstridskrafternas ut-
veckling. denna kom senare att samordnas 
med akademins projekt Svensk säkerhet ef-
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ter 2014 i vilket avdelningen deltagit i lik-
het med avdelning i och ii.

Bland annat baserat på resultaten i stu-
dien Till bröders hjälp har avdelningen be-
dömt att utvecklingen av och framtiden 
för luftvärnsstridskrafterna bör studeras. 
En studie påbörjades inom detta områ-
de och vårens verksamhet ägnades åt det-
ta. Efter det att akademien beslutat att re-
dovisa stridskrafterna efter 2014 i vinter-
symposiet 2013 har avdelningen bestämt 
att det framtagna underlaget om luftvärnet 
ska ingå som en del av den redovisningen. 
arbetet under hösten har därför kraftsam-
lats till uppgiften att ta fram underlag för 
vintersymposiet 2013, för vilket avdelning 
iii också är sammanhållande.

Avdelning IV har under 2012 haft fyra 
ordinarie och ett extra sammanträde. Mot 
bakgrund av den reviderade invalsrutinen 
har avdelningen inte haft någon invals-
plats under året. inget inträdesanförande 
har heller hållits.

verksamheten under året har varit kopp-
lat till stöd och diskussion inom ramen för 
delprojektet Teknisk utveckling efter 2014 
i projektet Svensk säkerhet efter 2014. för 
att ge avdelningen möjlighet att påverka 
delprojektets slutredovisning genomfördes 
ett extra sammanträde 13 september.

Avdelning V har under året genomfört 
fyra möten och ett seminarium. En ny leda-
mot har invalts i avdelningen, carl-Johan 
hagman. den under 2011 invalde leda-
moten Peter nordlund har hållit ett inträ-
desanförande under rubriken Ekonomi – 
en krigsvetenskap?

avdelningens årliga redovisning genom-
fördes vid ett halvdagars seminarium un-
der rubriken Kristålighet genom privat-of-
fentlig samverkan. Under seminariet disku-
terades infrastrukturens beroenden av it-
system, hur samverkan mellan det priva-
ta och det offentliga kan förbättras främst 

med fokus på cybervärlden, de finansiella 
systemen samt hälso- och omvårdsområ-
det. några slutsatser och rekommendatio-
ner var att ansvaret för krishantering beror 
på problemets dimensioner. alla problem 
går inte att planera bort, ty det oväntade 
kommer alltid att hända. när verksam-
heter privatiseras eller konkurrensutsätts 
måste särskild omsorg ägnas åt att de kris-
marginaler som tidigare fanns inte tappas 
bort i övergången.

Ytterligare regleringar för samverkan be-
hövs. de bör genomföras i förväg och man 
bör inte vänta på att något händer. det är 
viktigt att identifiera hur motivation kan 
vidmakthållas i organisationen när inget 
händer och att systematisk utbildnings- och 
övningsverksamhet bedrivs. nya institutio-
ner har en tendens att hamna utanför och 
därför måste system finnas för hur man ska 
få med dem så snart som möjligt. En fram-
gångsfaktor kan vara att analysera kunder-
nas redundans och föra en dialog med dem 
om en lägsta acceptabel nivå. Plattformar 
måste byggas, förtroendefrågor och mer-
värdesaspekter måste belysas. statens roll 
som initiativtagare och samordnare är vik-
tig. Beträffande genomförande måste kla-
ra mål finnas och kontrollmöjligheter beja-
kas. det som behöver göras måste genom-
föras, och man bör ta reda på om rätt sa-
ker görs och vad som behöver mätas för att 
man ska få veta det. 

statliga medel för att stimulera utbild-
ning och övningar är av vital betydel-
se. nationell likriktning och samordning 
är viktig liksom forskning och utveckling. 
hur ska ansvarsprincipen tolkas? idag 
trycks ansvaret ner i organisationerna till 
det lokala planet, som då också får ett eko-
nomiskt ansvar som det inte alltid finns ut-
rymme för.

tydliga avtal behövs och regleringar där 
beredskapsaspekten finns med. Det behövs 
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bättre beslutsstöd för beslutsfattare på bå-
de det regionala och det lokala planet och 
det är viktigt att identifiera vad som är 
gränssättande. tillverkares och distributö-
rers ansvar behöver förtydligas. de offent-
liga myndigheterna behöver utveckla sin 
förmåga att upphandla tjänster och pro-
dukter inom krisberedskapsområdet.

Utöver detta har avdelningen haft ansva-
ret för delprojektet fem inom projektet 
Svensk säkerhet efter 2014.

Avdelning VI har under året genomfört 
fyra avdelningsmöten och tre minisemi-
narier. den under året kallade ledamoten 
från ryssland, dmitri trenin, har placerats 
i avdelningen. den under 2011 invalde le-
damoten Jan hyllander har hållit ett inträ-
desanförande under rubriken ”sveriges sä-
kerhets- och försvarspolitiska utveckling 
efter kalla kriget”.

verksamheten har under 2012 präglats 
av arbetet med akademiens projekt Svensk 
säkerhet efter 2014 och det delprojekt som 
anförtrotts avdelningen, Säkerhetspolitiska 
utgångspunkter för Sverige efter år 2014. 
den 19 april genomfördes ett minisemi-
narium, där ledamöterna tunberger och 
Blomqvist redovisade huvudtankarna i det 
dokument som blev utfallet av nämnda 
delprojekt. dokumentet är en bred genom-
gång av globala förhållanden och tenden-
ser och utmynnar i en beskrivning av stra-
tegiska konsekvenser för närområdet. den 
viktigaste slutsatsen är, att vi förlitar oss på 
ömsesidig solidaritet men att vi, på grund 
av den militära försvagningen och den po-
litiska utvecklingen hos våra tilltänkta par-
ters, riskerar att stå militärt ganska ensam-
ma. detta budskap har diskuterats på ett 
avdelningsmöte. avslutningsvis tecknas 
fem korta scenarier som konkretisering av 
möj liga utvecklingar.

avdelningens sammankomst den 18 sep-
tember kombinerades med ett minisemi-

narium, där ledamoten Johan Wiktorin ur 
avdelning i inledde under rubriken syriska 
utsikter – kommer assad att klara sig? En 
intressant diskussion följde.

avdelningens sista möte för året, den 20 
november, kom i en öppen del att utgöras 
av ett miniseminarium med temat Vad hän-
der i Iran? med inledning av sveriges för-
re ambassadör i teheran, steen hohwü-
christensen.

Verksamhet – Högtidsdagen
den 216.högtidsdagen celebrerades på 
traditionsenligt sätt måndagen den 12 
november.

högtidssammankomsten som genom-
fördes i Börshuset inleddes med välkomst-
tal av styresmannen, ett tal som behand-
lade försvarsdebatten och debattklima-
tet. andre styresmannen framförde där-
efter minnesord över bortgångna leda-
möter sedan förra högtidssammankoms-
ten. ständige sekreteraren gjorde en be-
traktelse över frågan sällskap eller akade-
mi. därefter tog under 2012 invalda leda-
möter sitt inträde i akademien och hälsa-
des välkomna, avgående avdelningsord-
förande avtackades, och ledamoten carl 
Björeman belönades med Akademiens fi-
naste utmärkelsetecken, stora belönings-
medaljen i guld. sammankomsten avslu-
tades med högtidstal av ledamoten sven-
christer nilsson, vilket behandlade Svensk 
säkerhet efter 2014. för musiken stod svea 
livgardes musikkår.

högtidsmiddagen intogs i rikssalen på 
karlbergs slott vid vilken 112 ledamöter 
och gäster deltog. ledamoten Björeman 
fram förde pristagarnas tack. ledamoten 
och förutvarande överbefälhavaren Bengt 
gustafsson tackade för maten.
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Bidrag och belöningar
Under 2012 inkom fyra ansökningar till 
lars och astrid albergers stiftelse om bi-
drag till forskning samt publicering av 
skrifter med militärvetenskapligt innehåll. 
En av dessa kom från akademien, som på 
sedvanligt sätt sökt bidrag för akademiens 
handlingar och tidskrift.

granskningsutskottet, som från och 
med detta år är förstärkt med tre ledamö-
ter med hög vetenskaplig kompetens, kom 
efter sin granskning fram till att förutom 
akademien var forskaren nils försth be-
rättigad till bidrag. den senare hade an-
sökt om 50 000 kronor för en förstudie rö-

rande vattendimma som skydd för strids-
vagnar, vilket också blev stiftelsens beslut. 
akademien tilldelades 350 000 kronor. för 
att mildra jävseffekten har akademiens an-
sökan särskilt granskats av stiftarnas repre-
sentant, lagmannen fredrik von arnold.

när det gäller belöningar hade gransk-
ningsutskottet åtta förslag att granska. i tre 
fall var de insända av ledamöter, i tre fall 
av förbandschefer, i ett fall av försvarets 
materielverk och i ett fall av göteborgs 
universitet.

Endast två av förslagen kom att belö-
nas detta år. två av förslagen bordlades 
till nästa år för komplettering av underla-

Gäster och ledamöter på plats vid 216. Högtidssammankomsten. På främre raden till vänster överbe-
fälhavaren Sverker Göranson med hustru Ann samt med Lisskulla Rosenius på sin vänstra sida. Foto: 
Fredrik Hessman
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get. de som kom att belönas var ledamoten 
carl Björeman för hans författarskap och 
mångåriga deltagande i försvarsdebatten 
samt produktledaren vid försvarets mate-
rielverk, Ian Kinley för hans uppfinning av 
en hoppande spränghandgranat. Besluten 
motiverades enligt följande:

Ledamoten Carl Björeman mottar Akademiens 
finaste utmärkelsetecken, belöningsmedaljen i 
guld 15.storleken, av styresmannen. Foto: Fredrik 
Hessman

”ledamoten carl Björeman har under 
många år deltagit i försvarsdebatten med 
mycket väldokumenterade, insiktsfulla och 
kritiska inlägg i tidningar, på nätet samt 
med böckerna Soldat och general under 

kalla kriget, År av uppgång, år av nedgång 
och Försvarets förfall.

framför allt böckerna utgör en mycket 
värdefull granskning av politiska och mili-
tära beslut vilka i många fall lett till besvä-
rande konsekvenser. Björemans produk-
tion kan, rätt använd, leda till mer insikts-
fulla och bättre beslut i framtiden. 

genom sitt engagemang, skarpsinne, 
tan kedjup och kunskapsbredd har han till-
fört försvarsdebatten värdefull dokumenta-
tion och tilldelas akademiens stora belö-
ningsmedalj i guld, 15.storleken.”

”Produktledaren Ian Kinley´s uppfinning 
av en hoppande handgranat (spränghand-
granat 07) innebär något nytt med avseen-
de på verkan, möjligheter att kunna utnytt-
ja vapnet i olika situationer och att kunna 
uppnå god lokal verkan också mot besvär-
liga mål, med minimal risk för användaren 
och tredje part. fördelarna är påtagliga i 
strid i ort och i internationella operationer.

Kinley´s insats genom att uppfinna hand-
granaten och driva dess utveckling har in-
ne burit en arbetsprestation utöver den som 
normalt kan förväntas för tjänsten.

handgranaten bedöms vara en teknisk 
innovation av väsentlig betydelse för för-
svaret varför han tilldelas akademiens be-
löningsmedalj i silver, 8. storleken och 
30 000 kronor ur lars och astrid albergers 
stiftelse.

carl Björeman mottog sin belöning vid 
årets högtidssammankomst. ian kinley 
hade förhinder varför han kommer att få 
motta sin belöning vid ett senare tillfälle.

Ledamöterna
sedan förra högtidsdagen har tre ledamö-
ter valts in och en kallats. fyra ledamö-
ter har avlidit och två har begärt sitt ut-
träde ur akademien. sammantaget bestod 
akademien vid högtidssammankomsten av 
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följande antal ledamöter (se tabell på om-
stånde sida).

detta år var första året med ett starkt 
begränsat inval av nya ledamöter. anled-
ningen till detta var stadgeändringen från 
i vintras att höja åldern för den kvoterade 
delen av akademien upp till 70 år.

  varav under 
ledamöter antal 70 år

valda* 410 214  
kallade 26 17  
totalt 436 231 

*(varav sex är hedersledamöter)

Endast avdelningarna ii och iii disponera-
de var sin plats för inval detta år. Under ur-
valsprocessen avstod avdelning iii sin plats 
vilken övertogs av avdelning v. Utöver des-
sa platser valde presidiet att föreslå ytterli-
gare en kandidat för inval ur den särskilda 
kvot som tilldelats presidiet med anledning 
av förändringen.

vid akademisammankomsten i maj be-
slutade akademien att välja in Johanne 
hildebrandt, Jan thörnqvist och carl-Jo-
han hagman.

Johanne hildebrandt är författare och 
chef för researchavdelningen vid säkerhets-
företaget seccredo. hon är kolumnist och 
har tidigare tjänstgjort som krigsreporter 
i Bosnien, irak, tchad och afghanistan. 
om förhållandena på dessa platser har hon 
gjort ett antal reportage, tv-inslag och skri-
vit romaner. för närvarande är hon fristå-
ende kolumnist på Svenska Dagbladets le-
darsidor. hon är född 1964 och placerad i 
avdelning i.

Jan thörnqvist är marininspektör och 
konteramiral. han har varit chef för fjär-
de sjöstridsflottiljen och Marin ba sen samt 
varit Commander för EU’s Ata lanta ope
ration i adenviken. han har genomgått 

för svarshögskolans chefsprogram och na-
val command college, Us na val War col-
lege. han är medlem i kungl Örlogs manna-
sällskapet och född 1959. han är placerad 
i avdelning ii.

Ledamöterna Carl-Johan Hagman och Johanne 
Hildebrandt efter att tagit sitt inträde i 
Akademien. Foto: Fredrik Hessman

carl-Johan hagman är verkställande di-
rektör i stena aB. han ansvarar för sveriges 
största rederi med en flotta om drygt 150 
fartyg. Han är reservofficer i flottan och ut-
bildad sjörättsjurist. han har tidigare varit 
verkställande direktör för det norska rede-
riet hoegh autoliners, Walleniusrederierna 
aB, rederi aB transatlantic samt ord-
förande och verkställande direktör för 
EUkor car carriers i korea. han har un-
der lång tid bott i asien, främst i Japan och 
korea. han är född 1966 och placerad i 
avdelning v.

Utöver ovanstående invalda ledamö-
ter kallade akademien vid samma tillfälle 
dmitri trenin, ryssland, som ledamot.
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dmitri trenin är Ph dr och director 
carnegie Moscow center. han började 
som officer i den sovjetiska armén och slu-
tade som överste 1994. Efter att doktore-
rat 1984 vid Usa- och kanadainstitutet 
vid sovjetunionens vetenskapsakademi in-
går han i ett stort antal internationella in-
stitut och styrelser. han har publicerat sig i 
ett antal skrifter.

Med trenins unika bakgrund och djupa 
kunskap om rysk utrikes- och säkerhetspo-
litik, ofta sett från ett övergripande ryskt 
perspektiv, samt goda internationella er-
farenhet från olika tjänstgöringar bedöms 
akademien ha tillförts en kompetens som 
kan analysera olika frågeställningar ur ett 
ryskt perspektiv med insikt om västliga 
förhållanden. han är född 1955 och place-
rad i avdelning vi.

Ämbetsmän och funktionärer
Under 2012 skedde val av ämbetsmän och 
funktionärer vid akademisammankomsten 
i maj.

av ämbetsmännen omvaldes såväl sty-
resmannen som andre styresmannen och 
skattmästaren. De fick förnyat förtroende 
till maj 2014.

nyval av ordförande skedde vid tre av 
avdelningarna. till ny ordförande för

• avdelning II valdes ledamoten Stefan 
gustafsson,

• avdelning III valdes ledamoten Bo 
Waldemarsson, samt för

• avdelning V valdes ledamoten Marie 
hafström, 

alla intill maj 2014.

vid högtidssammankomsten den 12 no-
vember avtackades och medaljerades tidi-
gare avdelningsordförande för sina insat-
ser. de var

• ledamoten Magnus Haglund, avdelning 
ii,

• ledamoten Stig Schyldt, avdelning III,
• ledamoten Christer Ekberg, avdelning 

v,

samtliga tre för perioden 2008 till 2012, 
samt

• ledamoten Håkan Rugeland, avdelning 
iv för perioden 2010 till 2011. 

för första gången valde akademien in le-
damöter med hög vetenskaplig kompetens 
i granskningsutskottet. de var

• ledamoten Inge Jonsson för ett år,
• ledamoten Bengt Sundelius för två år, 

samt
• ledamoten Ann Enander för tre år.

Ledamoten Stig Schyldt avtackas av styresman-
nen. Till vänster om honom ledamoten Magnus 
Haglund. Foto: Fredrik Hessman
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Övrigt
Projektet Försvaret och det kalla kriget 
(fokk) fortskrider. Under året har det 
första anslaget från knut och alice Wal-
lenbergs stiftelse tagit slut (fokk 1) och 
ett nytt beviljats. En avrapportering av 
fokk 1 har genomförts av projektleda-
ren och akademien. i och med detta har 
akademiens medverkan i projektet upp-
hört och det administrativa stödet över-
förts från akademien till stockholms uni-
versitet som har bättre förutsättningar för 
detta.

vid presidiets sammanträde i oktober 
togs beslut om att återinföra tävlingsskrif-
ter. Bestämmelser för tävlingsåret har getts 
ut och bidrag från intresserade skribenter 
ska lämnas senast den 1 december 2013. 
granskning av inkomna skrifter kommer 
att göras under våren 2014 varefter för-
tjänta bidrag kommer att belönas, med 
medalj och/eller ett kontantbelopp.

En arbetsgrupp under ledamoten karlis 
neretnieks ledning har utvecklat akade-
miens kommunikation över internet. det 
innebär att resurserna förstärks inom det-
ta område. Bland annat har en ny hemsida 
utvecklats som kommer att publiceras på 
nyåret 2013 och bloggredaktören kommer 
att få en fastare roll i kansliet.

verksamheten har genomförts enligt 
plan. intäkter och kostnader för denna har 
i stort varit enligt beslutad budget för 2012. 
det innebär ett fortsatt underskott i driften. 
En detaljerad redogörelse kommer i bok-
slutet som presenteras vid akademisam-
mankomsten i maj 2013.

akademien har under året bytt lokaler, 
från femte till första våningen, i drottning 
victorias Örlogshem på teatergatan i 
stock holm.

författaren är generalmajor och akademi-
ens ständige sekreterare.

Noter

1. Underlag för denna betraktelse är hämtat 
ur kungl krigsvetenskapsakademiens jubi-
leumsbok 1996.

2. den inledande betraktelsen redovisades vid 
akademiens högtidssammankomst den 12 
november 2012.

3. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
oktober 2012.

4. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
november 2012.

5. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
november 2012.

6. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
juni 2012.

7. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
november 2012.

8. kungl krigsvetenskapsakademien, stockholm 
november 2012.

9. Utdrag ur ledamoten tommy Jeppssons refe-
rat från vintersymposiet, februari 2012.

10. Utdrag ur ledamoten tommy Jeppssons refe-
rat från energiseminariet, februari 2012.
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bland svenska ungdomar mellan 18 och 
29 är det ofta inte så viktigt om de lever i 
en demokrati eller diktatur. Mer än en fjär-
dedel anser till och med att det vore ganska 
eller mycket bra om sverige styrdes av en 

”stark ledare som inte behöver bry sig om 
riksdagen eller om val” enligt World values 
study 2011. detta parat med utanförskap 
kan vara ett av de absolut största hoten för 
svensk säkerhet under många år framöver. 
Med detta exempel på en slutsats från ett 
av delprojekten, inom ramen för projektet 
svensk säkerhet efter 2014,vill jag visa, att 
vi inte bara har tagit oss an den rent mili-
tära säkerheten utan haft ett brett anslag 
och beaktat hela det svenska samhällets 
situation. 

och detta, för många oväntade, rym-
des till fullo inom det uppdrag, som 
akademiens presidium hade formulerat, 
nämligen att analysera sådana faktorer 
som kan påverka svensk säkerhet och kon-
sekvenserna av olika handlingsalternativ 
för svensk säkerhet efter 2014. En viktig 
anvisning var också att hela akademiens 
samlade kompetens skulle engageras och 
att projektet skulle bygga på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. 

Men varför skulle vi då ta oss an detta 
omfattande arbete, vad skulle syftet vara? 
vilka är mottagarna av resultatet? ingen 
såg väl framför sig att resultatet bara skul-

le bli ytterligare en bok i akademiens bibli-
otek. Jag tycker styresmannen formulerade 
det bra i sitt inledningsanförande. det här 
projektet ska skapa förutsättningar för en 
kvalitativ och framåtriktad säkerhetspoli-
tisk och försvarspolitisk debatt, där vi ut-
nyttjar vår sakkompetens och vetenskapli-
ga kompetens i akademien för att stimule-
ra ledande aktörer att delta.

 vilka var förutsättningarna för akade-
mien att överhuvud ta sig an det här pro-
jektet, hur såg det ut i sverige och i om-
världen våren 2011? riksdagen hade 2009 
tagit beslutet att ersätta vårt invasionsför-
var med ett insatsdito med anställda solda-
ter. värnplikten lades i malpåse. detta be-
slut hade föregåtts av 2006 års försvarsbe-
slut och försvarsberedning. georgienkriget 
sensommaren 2008 hade inte fått genom-
slag ännu i vårt officiella försvarstänkande. 
vi såg i akademien att det fanns ett stort 
antal disparata trådar som behövde knytas 
samman. det gällde strategisk analys, eko-
nomi, materielomsättning, rekrytering och 
mycket annat i försvarsmakten, men dess-
utom flera faktorer som klimatförändring-
ar, migration, cyberhot m fl som påverkar 
vår totala samhällssäkerhet.

Man skulle kunna säga att vi kunde 
sammanfatta läget med ett ord, osäkerhet. 
Med det här projektet ville vi försöka gö-
ra en egen sammanfattande bedömning av 

Svensk säkerhet efter 2014 – en osäker 
betraktelse
Tal vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 216:e högtidssamm-
ankomst den 12 november 2012 av Sven-Christer Nilsson
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svensk säkerhet bortom 2014. Årtalet val-
des därför att då skulle enligt fB 2009 den 
nya insatsorganisationen vara intagen. att 
så inte blir fallet är vi alla väl medvetna 
om, ÖB:s tidplan säjer 2019. och den är 
accepterad av våra politiker. och projektet 
blickar bortom även detta årtal.

akademien organiserade projektet på 
ett logiskt och heltäckande sätt genom att 
de olika avdelningarna fick ansvar för sina 
respektive sakområden med i allt fem del-
projekt alltifrån de säkerhetspolitiska ut-
gångspunkterna, över försvarets läge och 
utveckling, teknikens roll och förutsätt-
ningar till den icke-militära säkerheten, d v 
s samhällsförsvaret. Jag vill här nämna att 
delprojektet om teknikens betydelse och 
förutsättningar har genomförts tillsam-
mans med ingenjörsvetenskapsakademien, 
iva, och där denna ”pooling and sharing” 
visade sig vara mycket värdefull för projek-
tets resultat.

som grund för arbetet i alla de här del-
projekten ligger ett arbete lett av ledamo-
ten Björn von sydow. han har med ut-
gångspunkt i frågan ”vad konstituerar ett 
försvar?” gått igenom våra grundlagar och 
vad de säger om försvaret, och han har 
också sökt besvara frågan varför vi ska ha 
ett försvar.

nu när dessa fem delprojekt publicerat 
sina slutsatser och rekommendationer, så 
tar arbetet vid för oss i huvudprojektet. vi 
ska analysera delprojekten och syntetisera 
materialet till ett avslutande kapitel med 
sammanfattande slutsatser och rekommen-
dationer. 

stort tack till alla ledamöter som lagt 
ner mycket tid och energi och bidragit med 
sin kompetens till att fem bra delrapporter 
nu finns klara! 

nu tänker jag inte gå igenom varje del-
projekt utan närma mig intressanta slutsat-
ser och rekommendationer från dessa. Jag 

kommer att försöka mig på några övergri-
pande delområden, som jag skulle kunna 
benämna omvärldsutvecklingen, ett tro-
värdigt försvar, behovet av ett samhällsför-
svar, teknikutveckling, och sist ledarskap. 
Jag hoppas detta ska bli en ”teaser” så att 
ni alla kastar er över delprojektens särtryck 
för att lära mer!

Hur världen ser ut  en 
nygammal modell
omvärldsutvecklingen är självklar som 
ständigt studieobjekt för alla som är enga-
gerade i att bevara vår suveränitet och vårt 
grundläggande demokratiska styrelseskick. 
i vårt sökande efter struktur tillhandahöll 
Björn von sydow i sin inledande uppsats 
en modell, som statsvetaren och sedermera 
professorn i lund h f Pettersson använde 
i sin av många prisade doktorsavhandling 
1964 om första världskriget. Enkelt kan 
man beskriva modellen genom att jordens 
olika nationer kunde organiseras i fyra tan-
keskolor, som från höger till vänster kalla-
des den auktoritära, den moderata, den ra-
dikala och den revolutionära skolan. 

Efter 1989 ser vi en annan värld med 
förändrade stormaktsrelationer, en globa-
liserad ekonomi med nya spelare, snabba 
skiften med finanskriser och klimatföränd-
ringar och med politiska rörelser baserade 
på religion och massmigration. vi ser allt 
färre mellanstatliga krig men en utveckling 
mot fler konflikter och assymetrisk krigfö-
ring. den här uppsatsen pekar på möjlig-
heten att kunna normera dagens värld på 
samma sätt som Pettersson gjorde för för-
sta världskriget. 

Regeringsformen och kriget 
i samma uppsats av von sydow ser han 
också på vad grundlagarna säger om krig 
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och kris. det är främst regeringsformen 
och riksdagsordningen det gäller, och när 
det inledningsvis mest handlar om spelreg-
ler för den offentliga makten finns det ing-
en referens till försvaret och inget om suve-
ränitet över territoriet. intressant att note-
ra i dessa övergripande lagtexter är att re-
geringen får förklara krig, i indirekta ter-
mer bedriva krig och avsluta krig under 
förutsättning att detta inte skulle medföra 
utländsk offentlig makt i riket. ingenting 
sägs däremot om hur staten aktivt ska age-
ra för att förhindra krig, t ex att vi ska ha 
en försvarsförmåga som avskräcker från 
angrepp, att vi ska försvara oss om vi blir 
angripna och vilket territorium vi talar 
om. Det finns inte heller någon skrivning 
om hur vår försvarsförmåga, d v s mål och 
medel i övergripande termer, ska utformas 
för att vara avhållande mot angrepp och 
för att kunna genomföra ett effektivt för-
svar om vi skulle bli angripna.

Strategisk vindkantring 
omvärldsbilden förändras. Usa omfo-
kuserar från Europa till asien och drar 
ner sin truppnärvaro i vårt närområde. 
Många europeiska stater, t ex frankrike, 
storbritannien och tyskland minskar ock-
så sina försvarsanslag, och detta går ut 
över mer expeditionära förmågor. inte bara 
natoländerna får lita till sig själva utan 
det gäller i hög grad även sverige detta 
ställer ju ett antal frågor på sin spets, när 
det gäller ”att komma till bröders hjälp”. 
kommer nato att kunna stötta de baltiska 
staterna i ett krisläge? kommer sverige att 
kunna bidra enligt vår solidaritetsförkla-
ring? kommer sverige att kunna påräkna 
det bistånd från andra vi hoppas på i vår 
solidaritetsförklaring och enligt lissabon? 
och var skulle då hoten kunna komma 
ifrån?

ryssland bedöms avsevärt kunna stär-
ka sin militära förmåga i närtid, men det 
måste framhållas att vi inte ser något di-
rekt militärt hot under överskådlig tid. det 
är sannolikt att rysslands största intres-
se riktas mot centralasien och oss. Men 
vårt säkerhetspolitiska delprojekt pekar 
på det oväntade och beskriver s k rupturer. 
georgienkrisen var en sådan 2008, som ju 
fick långtgående följder för bedömning-
en av vår säkerhet. och ryssland kommer 
med all sannolikhet att utnyttja situationen 
och försöka öka sitt inflytande i vårt direk-
ta närområde, där ju bl a energiexporten är 
en viktig faktor.

allt detta sammantaget måste för sve-
riges del få konsekvensen att vi måste lita 
på våra egna militära resurser i långt hö-
gre grad för att värna vår säkerhet. detta 
innebär att vi behöver satsa mer på ett na-
tionellt försvar och mindre på ett insats-
försvar med de begränsade resurser vi har. 
detta stämmer också överens med vad von 
sydow kom fram till i sitt projekt, att vi 
bl a bör avhålla oss från insatser som för-
söker lösa konflikter med religiösa och fun-
damentalistiska förtecken.

En sammanfattning av slutsatser och re-
kommendationer i detta avsnitt om om-
världens utveckling är då bl a att:

 – vi behöver en lättförståelig struktur för 
att kunna bedöma omvärldsutveckling-
en. vi föreslår en utveckling i akade-
misk regi av en modell lik Peterssons, 
som kan underlätta för alla intressenter 
att förstå och kommunicera ett säker-
hetspolitiskt läge i närområdet och glo-
balt.

 – regeringsformens minimalistiska skriv-
ning bör diskuteras och eventuellt ses 
över. viktigt att alla som omfattas av 
lagens skrivning åtminstone får insikt i 
hur den ska tolkas och tillämpas. 
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i statens kärnuppgifter ingår ju att garante-
ra vår självständighet, vårt politiska obero-
ende och vår demokrati och staten ska vär-
na svenska intressen. grunden för att kun-
na säkerställa den här uppgiften ligger hos 
det vi ju brukar kalla nattväktarstaten med 
vårt rättsväsende, vår polis och vårt för-
svar. Ett av delprojekten lyfter nu fram just 
försvaret och dess trovärdighet och förmå-
ga att lösa sin del i dessa kärnuppgifter. de 
tidigare projekten jag berört visar entydigt 
på att vi behöver ett försvar.

Kan vi försvara oss? 
för dagens säkerhetspolitiska läge har vi 
ett bra försvar, d v s ett bra insatsförsvar, 
och vår förmåga att delta i och lösa in-
ternationella uppgifter får nog anses som 
mycket god. tidigare berörde jag slutsat-
serna hos de första projekten att vi bör sat-
sa på ett nationellt försvar. i skriften ”kan 
vi försvara oss?”görs bedömningen att 
man starkt kan ifrågasätta förutsättning-
arna för ett nationellt försvar i händelse av 
ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. Man 
har studerat faktorer som försvarets kvan-
titet, förmågebredd, personalförsörjning, 
materielförsörjning e t c i relation till be-
hoven för ett territorialförsvar. Projektet 
sätter sedan detta i relation till vad som 
behövs för en bedömd kvantitativ tillväxt 
som skulle erfordras i ett skärpt läge, och 
då är det t ex förmåga att leda högre för-
band, övningstillfällen också tillsammans 
med internationella partners, förberedelser 
för att kunna ta emot bistånd utifrån m m, 
m m. Även omsättningen och förnyelsen 
av materiel bedöms som en mycket viktig 
faktor. inte i något avseende bedömer pro-
jektet att vi idag har förutsättningar för att 
övergå till ett nationellt försvar. och inte 
heller har vi några bindande garantier om 
stöd från någon annan.

Man har självklart tittat också på eko-
nomin. Bara att fullfölja fB 2009 verkar 
krä va ett ökat anslag med 5-7 mdr kr om 
året, och dessa medel kan inte fås genom 
be sparingar. På något sätt måste medel till-
föras för att vi ska kunna få ett trovärdigt 
na tionellt försvar.

alliansfrågan har man inte kunnat und-
gå. Bl a görs bedömningen att en minskad 
förmågebredd kräver ökat samarbete med 
vänner, läs någon form av allians. Även 
förbandstillväxt för möjligt försvar av he-
la territoriet kan komma att kräva tillförsel 
utifrån. och, igen, kan vi få sånt bistånd? 
Både vad gäller trupp och materielförsörj-
ning i ett krisläge menar man att en avtalad 
och övad allians är säkrare än pooling and 
sharing.

således, vi bör satsa på ett nationellt för-
svar. Men för att vi ska få reda på vad som 
krävs för att försvara landet i ett annat lä-
ge, bör en strategisk analys göras. om ana-
lysen sker med utgångspunkt i olika eko-
nomiska ramar kommer konsekvenserna 
att framgå mycket tydligt. En sådan här 
strategisk analys bör också ta upp allians-
frågan, även om den i sig är stor nog för en 
egen utredning. frågan måste beröras och 
bedömas i sitt sammanhang. och tiden att 
göra det är nu.

Försvaret är inte bara militärt 
Över till diskussionen om behovet av ett 
samhällsförsvar. Under det kalla kriget 
fanns begreppet totalförsvaret, och hela 
samhället kunde snabbt sättas på krigs-
fot. vi hade beredskapslager av viktiga in-
satsvaror, förnödenheter, råvaror och olja. 
vi hade egen förädlingskapacitet, t ex raf-
finaderier. Vi hade en förberedd lednings-
organisation på central, regional och lokal 
nivå med samarbete mellan militära och ci-
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vila myndigheter. allt detta försvann efter 
murens fall.

Efterhand har vi igen insett behovet av 
förberedelser och samordning av olika 
myndigheters arbete i krislägen, och detta 
leder oss nu in på området icke-militär sä-
kerhet. det första konstaterande vi måste 
göra i detta sammanhang är att vi har ett 
behov av såväl ett samhällsförsvar som ett 
militärt försvar och att nya typer av gränö-
verskridande hot är svåra att karaktärise-
ra som militära eller ”civila”, t ex cyberat-
tacker. detta delprojekt tar upp olika hot-
bilder, som grov organiserad brottslighet 
nationellt och internationellt, social oro 
och utanförskap, och som jag inledde med, 
demokratisynen i det uppväxande släktet, 
för att nu nämna några. i arbetet har delta-
git ledamöter med bakgrund i myndigheter 
som MsB, tullen, kustbevakningen och 
Polisen. Det finns över 40 olika myndig-
heter som är berörda av säkerhetsproble-
matiken, även om de viktigaste aktörerna 
är kring 20. Bedömningen är att samarbe-
tet både nationellt och internationellt fung-
erar bra och att t ex samarbetet mot grov 
organiserad brottslighet skulle kunna tjäna 
som modell för samarbete inom andra om-
råden. gemensamma utbildningar och öv-
ningar har lett till goda resultat i det inter-
nationella samarbetet.

vi kan dock ställa oss frågan om samar-
bete mellan myndigheter räcker för att mö-
ta dagens mycket avancerade hot mot vår 
samhällssäkerhet. Vi har ett flertal exempel 
på hur hela nationer lamslagits genom cy-
berattacker från illvilliga eller direkt fient-
liga aktörer. om vi i sverige skulle utsättas 
för attacker likt dem som ryssland genom-
förde mot Estland och senare mot georgien 
före det militära anfallet, vem tar befälet? 
Jag återkommer till styrningsproblemati-
ken och ledarskapsfrågorna senare.

företeelser som politisk och religiös ra-
dikalisering, vit makt-miljö liksom system-
hotande brottslighet och terrorism har alla 
sin grogrund i socialt utanförskap, och och 
det är mycket rimligt att betrakta de här 
företeelserna som ett nationellt säkerhets-
hot. de har en tendens att öka i omfattning 
och sprida sig, och vår förmåga att hindra 
denna spridning är enligt bedömarna inte 
tillfredsställande. 

statsmakterna behöver därför ägna des-
sa frågor större uppmärksamhet och före-
bygga och motverka spridning av proble-
men och stärka beredskapen att hantera 
konsekvenserna. samarbetsmodellen för 
den grova brottsligheten skulle kunna an-
vändas även här. (observera att detta är 
inget politiskt eller än mindre partipoli-
tiskt ställningstagande från rapporten eller 
akademien.)

Svensk teknik är en strategisk 
resurs 
teknik för sveriges säkerhet och försvar är 
det projekt som vi genomfört tillsammans 
med iva, och till grund för rapporten lig-
ger inte studier på ”kammaren” utan fyra 
expertseminarier som har behandlat om-
råden och tekniska teman som bedömts 
centrala utifrån säkerhets- och försvars-
synpunkt och för strategisk utveckling. 
sen har man följt upp med ett internatio-
nellt symposium för att få en benchmark 
mot ledande länder. Man fick då bekräftat 
teknikens och den tekniska utvecklingens 
centrala betydelse för dessa länders säker-
het och försvar och att internationell sam-
verkan är nödvändig för att upprätthål-
la svensk säkerhet och ett svenskt försvar. 
Egen utveckling är ett måste för att kunna 
bli en attraktiv samarbetspartner. vi måste 
komma ihåg att sverige under lång tid an-
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vänt teknik som hävstång för säkerhet och 
detta med god lönsamhet för samhället.

Fyra spetsområden har identifierats, som 
viktiga för vår säkerhet och som skulle kun-
na utgöra bidrag till internationellt samar-
bete: cybersäkerhet, vacciner och motme-
del, elberoende och elsystemsäkerhet och 
nanoteknik. teknikutvecklingen idag sker 
ju i allt mindre grad som rent militär eller 
rent civil, och behoven kan inte lösas iso-
lerat inom någon ”försvarsindustri” eller 
ens en bredare ”säkerhetsindustri”. Man 
har även tittat särskilt på ett tiotal rent mi-
litärtekniskt inriktade områden som är väl 
motiverade att uppmärksammas.

Jag tar särskilt upp cybersäkerheten 
och vår kompetens inom nanoområdet. 
internetbaserade kommunikationssystem 
kopplar samman verksamheter inom al-
la samhällsområden, men utgör samtidigt 
stora hot i form av intrång och manipu-
lation i viktiga infrastrukturer som energi, 
vatten, transporter, medier och banker. vi 
har ju nyligen blivit varse problemen med 
apoteken och försäkringskassan. sveriges 
cybersäkerhet och -försvar måste förstär-
kas, även med effektiva motmedel. detta 
är akut och har stor strategisk betydelse för 
sverige. och vi har spetskompetens på om-
rådet.

inom området nanoteknik har sverige 
unika förmågor både inom forskningen 
och industriell utveckling. kompetensen 
kan leda till en nollvision i skador och för-
luster för soldater i internationella insatser 
genom sensorer, kamouflage och stealth-
teknik. vidare är vi här inne på farkosttek-
nik som nav, nano air vehicles, som kom-
mer att revolutionera stridsfältet i framti-
den.

förutom dessa områden, som man me-
nar att sverige bör satsa på för sin säkerhet 
och sitt försvar, gör man också ett par star-

ka rekommendationer till våra politiker ef-
ter analys av projektets resultat:

1) ge en myndighet ett sammanhållet an-
svar för sveriges cybersäkerhet. samla 
mycket av expertisen hos t ex fra, 
säker hetspolisen och MUst till ett stäl-
le.

2) Återskapa teknik- och innovationsupp-
hand ling, särskilt för teknik och utveck-
ling av synnerlig betydelse för svensk 
säkerhet och försvar. vi måste ha en 
grundläggande kompetens och bered-
skap dels för det oväntade men också 
för att kunna vara en bra uppköpare på 
en global marknad.

3) lägg fast en teknikstrategi och en tek-
nikdoktrin till vägledning för industriell 
foU och akademisk forskning i sverige 
med inriktning på utveckling och till-
verkning av stategiskt viktiga produkter 
och system. allt inom ramen för gällan-
de lagstiftning och det kan bli till lägre 
kostnad för samhället än att i alla sam-
manhang köpa motsvarande från hyl-
lan.

Vem tar befälet? 
I flera av delprojekten jag har talat om ligger 
frågor om styrning och ledarskap om inte 
på ytan så omedelbart under. styrningen av 
våra myndigheter i kris och i krig är idag 
baserad på principen att varje myndighet 
ska göra sitt men samverka med andra vid 
behov. Jag tror inte det kommer att vara till-
räckligt i den era av osäkerhet vi kommer 
att verka i under kommande år. Återigen, 
vem tar befälet när vi drabbas av en svår 
eller t o m allomfattande cyberattack likt 
Estland och georgien? varje myndighet 
kommer att ha nog med sitt eget. att i ett 
sånt läge vara utpekad att samordna 20-
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40 myndigheter är nog en omöjlig uppgift 
– även om man har övat. Ett annat exempel 
projekten tar upp är att regeringskansliet 
vid olika tillfällen har gått utanför rf och 
velat styra t ex försvarsmakten i detalj ut-
anför instruktion och regleringsbrev, vilket 
påpekats av riksrevisionen.

det är kanske dags att åtminstone bör-
ja ifrågasätta axel oxenstiernas styrmo-
dell, som vi ju är mycket stolta över, och 
det med rätta. i ett läge där vi med myck-
et stor sannolikhet kommer att utsättas för 
det oväntade, rupturer, av ett slag vi inte 
har någon vana att hantera, är det ju vår 
skyldighet att anpassa ledningsformen där-
efter. vi ska kanske börja titta på hur län-
der i vår närhet har löst ledarskapet för 
kris och krig med en entydig befälsordning. 
det är kanske dags att ställa sig frågan hur 
ett svenskt Mod skulle fungera med poli-
tisk styrning direkt ifrån departementet av 
såväl civila säkerhetsmyndigheter som av 
försvarsmakten. alternativet vore att dras-
tiskt minska antalet säkerhetsmyndigheter 
och utse en primus inter pares med befäls-
rätt i kris och krig. vi kan naturligtvis inte 
lösa en sån här allvarlig fråga, men ämnet 
är värt att diskuteras.

Avslutning 
Projektet ”svensk säkerhet efter 2014” är 
nu inne i sin avslutande etapp. delpro jekten 
har lämnat ifrån sig slutsatser och rekom-
mendationer av hög klass, och nu återstår 
ett omfattande syntesarbete för slutskriften 

som vi planerar ska komma veckan före 
sälenkonferensen efter nyår. Många av er 
som är aktiva i debatten känner igen en del 
av ämnena ifrån tidigare inlägg. det visar 
ju att dessa ämnen ansetts som viktiga och 
har kunnat förstärkas i akademiens pro-
jekt. det vi vill göra är att knyta samman 
alla delar till en logisk enhet, som kan un-
derlätta att lyfta våra hjärtefrågor till att 
debatteras i politiken, i medierna och i stu-
gorna. En sak vi verkligen har saknat som 
utgångspunkt är en vision för vår säkerhets- 
och försvarspolitik och som är satt på sam-
hällsnivå. vi har väl också saknat handling 
från statsmakterna i en del väsentliga frå-
gor. Ett citat jag minns från näringslivet är 
att ”vision utan handling är en dagdröm 
och handling utan vision är en mardröm”. 
Var befinner vi svenskar oss? 

vi som anser att en aktiv debatt om sä-
kerhetspolitik och försvar har en viktig 
plats i svenskarnas hjärtan måste då age-
ra. vi måste då visa att vi tror på detta. vi 
måste sprida vårt budskap och medverka 
till att medborgarna kan och vill ta till sig 
väsentliga frågor.

för att anknyta till styresmannens inle-
dande ord så måste vi alla arbeta för att fö-
ra ut akademien i den säkerhetspolitiska 
debatten och i försvarsdebatten. låt oss ge-
mensamt se till att det här projektet blir ett 
avstamp för en mycket mer aktiv roll för 
vår akademi!

författaren är direktör och ledamot av 
kkrva.
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i innledningen til det kjente bokverket 
Makers of Modern Strategy sier forfatteren 
Peter Paret følgende: the historian of strat-
egy … must analyze the varied context of 
strategy, and the manner in which context 
and ideas act on each other, while he traces 
the development from idea to doctrine and 
implementation, a progression that in turn 
will give rise to further ideas.1

opp gjennom århundrene har sammen-
hengen mellom ideer, doktriner og den 
kontekst de skal anvendes innenfor gitt uli-
ke svar på hvordan militære styrker har 
blitt brukt for å nå de overordnede poli-
tiske mål. 

Under den kalde krigen var de mili-
tære planleggere blant annet opptatt av 
å finne svar på utfordringene som fulg-
te av stridsscenariene i sentral-Europa. 
tidlig på 80-tallet utga Us army fM 
100-5 ”operations”, den såkalte airland 
Battle(alB)- doktrinen,2 som beskrev hvor-
dan Warzawapaktens militærmakt kun-
ne nedkjempes ved tett integrerte luft- og 
landoperasjoner. doktrinen var basert på 
manøverkrigsprinsipper og fikk etter hvert 
stor innflytelse på den militære tenkning i 
alle vestlige land. nato fulgte for eksem-
pel opp med sin egen variant kalt ”follow-
on forces attack” (fofa). ideen var den 
samme: de framrykkende fiendtlige panser-
styrkene skulle angripes ikke bare i fronten, 
men simultant både i fronten, på dypet og 
i flankene. 

alB-doktrinens bakteppe var en gitt 
strategisk situasjon basert på geografi og 
en potensiell motstanders militære kapa-
siteter. doktrinen inneholdt imidlertid og-
så mer generiske prinsipper for krigføring 
som etter hvert kom til anvendelse i flere 
operasjonsteatere. den ble og et viktig ele-
ment i revitaliseringen av de amerikanske 
styrkene etter at vietnamkrigens utfall gav 
støtet til en betydelig selvransakelse utover 
på 70-tallet.

Etter den kalde krigen har verden en-
dret seg fra et bipolart til et unipolart ver-
densbilde med Usa som den dominerende 
supermakt. Imidlertid ser vi nå stadig flere 
tegn på at verden er i ferd med å endre seg 
til et multipolart verdensbilde der ameri-
kanernes hegemoni utfordres særlig av ut-
viklingen i asia og stillehavet med kina og 
india som ledende nasjoner. dette har med-
ført at USA’s strategiske fokus dreies mot 
denne delen av verden og på militær side 
er de senere års innsats innenfor opprørs-
bekjempelse og kontra-terroroperasjoner i 
ferd med å bli erstattet av en fornyet in-
teresse for mulige mellomstatlige konflikter 
med høyteknologiske motstandere. 

scenariene er imidlertid ikke lengre 
sentral-Europa, men sørøst-asia og stille-
havet og er basert på amerikansk bekym-
ring for særlig Kina’s utvikling av ”Anti
access /area denial (a2/ad) kapasitet. 
ame rikanernes respons på denne utvik-
lingen har blant annet vært introduksjo-

AirSea Battle – veien mot en ny militær 
doktrine?
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 5 september 2012  
av Tom Henry Knutsen
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nen av airsea Battle(asB)-konseptet.3 Et 
kon sept som kanskje har et potensiale til å 
kunne bli det 21.århundrets alB-doktrine 
og dermed legge grunnlaget for den frem-
tidige militære tenkning i de vestlige land. 
konseptet er nylig godkjent av Pentagon 
som et startpunkt for en slik utvikling, og 
flere initiativ mellom US Air Force (USAF) 
og Us navy er allerede iverksatt. 

Hensikt 

denne artikkelen har til hensikt å vurde-
re hvor langt asB-konseptet har kommet 
på veien mot å bli en komplett doktrine, 
og i hvilken grad det har et potensiale til å 
kunne påvirke den militære tenkning også 
i norge og sverige. Jeg vil først ta for meg 
den generelle geopolitiske utviklingen i de 
senere årene for å beskrive bakteppet for 
de endringene i militær tenkning som vi 
nå ser konturene av. deretter tar jeg et til-
bakeblikk på alB-doktrinen for å trekke 
ut eventuelle paralleller til dagens situasjon, 
for så å beskrive asB-konseptet slik det nå 
foreligger, som et grunnlag for å gi noen 
vurderinger av konseptets modenhet og 
fremdrift. avslutningsvis vil jeg se på hvor-
dan konseptet også kan komme til å påvir-
ke norsk og svensk fagmilitær tenkning i 
tiden fremover.

Geopolitiske endringer og 
militær mantanvendelse
Militær maktanvendelse har i de siste ti år 
i stor grad vært preget av det paradigme-
skiftet i internasjonal politikk som fulgte 
av 9/11. terrorangrepet mot ”the twin 
towers” i new York ble vendepunktet for 
den vestlige verdens definering av global 
terrorisme som tidens største sikkerhets-
utfordring. spesielt det ekstreme islamske 
terrornettverket al Qaida, som stod bak 

angrepet 9/11, ble utpekt som hovedmot-
stander. dette gav støtet til at Usa, støt-
tet av nato-allierte og partnernasjoner, in-
tervenerte militært i afghanistan og andre 
steder der terrorister kunne etablere ”safe 
havens”. Etter hvert som de politiske mål-
settinger ble endret i retning av nasjons-
bygging og demokratiseringsprosesser ble 
opprørsbekjempelse, i tillegg til kontra-ter-
roroperasjoner, det primære fokus for bruk 
av militærmakt. 

amerikanernes militære intervensjon 
i irak i 2003 var opprinnelig motivert av 
ønsket om et regimeskifte. sterke krefter 
innenfor Bush-administrasjonen hadde len-
ge lett etter et påskudd til å frata saddam 
hussein makten i landet, om nødvendig 
med militære maktmidler. i 2003 ble ti-
den funnet moden for en intervensjon etter 
flere påståtte indikasjoner på at Irak var i 
ferd med å utvikle en kjernefysisk kapasi-
tet. Etter den første fasen med ”shock and 
awe”, som igjen knuste den irakiske mili-
tærmakt i løpet av relativt kort tid, gikk 
denne operasjonen også mer og mer over 
til å dreie seg om opprørsbekjempelse som 
et ledd i et forsøk på å gjenoppbygge den 
irakiske staten. 

denne utviklingen i bruken av militær-
makt kom som en direkte oppfølging av 
de militære intervensjoner som den vestli-
ge verden gjennomførte både med og uten 
fn-mandat på 90tallet. Konfliktene på 
Balkan og i afrika (somalia og rwanda) 
førte det militære fokus vekk fra den kal-
de krigens potensielle høyintensitetskon-
flikt mellom supermaktene over mot stabi-
lisering av ”failed states” og beskyttelse av 
sivile innenfor rammene av det nye ”utvi-
dete sikkerhetsbegrep”. 

Militærmakten ble på ny et utenrikspoli-
tisk instrument som kunne anvendes til mer 
enn bare avskrekking og sikring av statens 
yttergrenser. Militærmakten i den vestlige 
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verden ble ekspedisjonær og konsepter og 
doktriner for ”Low Intesity Conflict” og 

”irregular Warfare” ble gravd frem fra arki-
vene etter blant annet vietnamkrigen 20 år 
tidligere. så da 9/11 kom hadde man allere-
de et grunnlag for den type operasjoner som 
har preget de siste ti års anvendelse av mi-
litærmakt. Utgivelsen av den amerikanske 
doktrinen fM 3-24 ”counterinsurgency” i 
2006 oppsummerer på mange måter denne 
utviklingen.4

i dag ser vi imidlertid mange tegn på at 
viljen til å fortsette dette intervensjonsregi-
met er betydelig redusert i den vestlige ver-
den. de langvarige utenlands operasjonene 
har ført til stor slitasje på materiell og per-
sonell og de oppnådde resultater er disku-
table i forhold til innsatsen. Usa har i stor 
grad avviklet sitt engasjement i irak og er 
i ferd med å trekke seg ut av afghanistan. 
selv om alt tyder på at landet kommer til å 
opprettholde sin innsats på global terrorbe-
kjempelse så vil dette i fremtiden skje med 
andre midler enn direkte intervensjon med 
store militæres styrker. dette skjer samti-
dig som USA’s hegemoni utfordres stadig 
tydeligere av fremvoksende store økono-
mier i asia og sør-amerika5 og denne ut-
viklingen forsterkes av de senere års fi-
nanskriser i Usa og Europa. Med økono-
misk makt følger også muligheten for mili-
tær makt. kina bruker nå betydelige mid-
ler på å bygge opp en ”Blue Water navy”, 
samtidig som det investeres i ny missiltek-
nologi og nye jager og bombefly. India har 
også en betydelig marinekapasitet og utvi-
kler nye missiler med lengre rekkevidde.6 

amerikanernes strategiske fokus er der-
for i ferd med å dreie fra Europa mot asia 
og stillehavet. En region preget av uløs-
te territorielle krav og kamp om naturres-
surser. her eksisterer heller ikke en allian-
se som nato. Usa må balansere behovet 
for ”deterrence” i forhold til kina med be-

hovet for ”reassurance” i forhold til tradi-
sjonelle partnere som australia, Japan og 
sør korea. flere nasjoner i regionen rus-
ter nå opp sine militære kapasiteter og det 
forekommer til stadighet mindre episoder 
og kriser der militær maktbruk er en fak-
tor. spørsmålet om taiwan er også en be-
tydelig utfordring i de amerikansk-kine-
siske forbindelser. totalt sett kan det se ut 
som at dreiningen i fokus mot denne regi-
onen kan innebære mer tradisjonelle mel-
lomstatlige konflikter av høy intensitet og 
at eventuell bruk av militærmakt må ses i 
dette perspektivet. 

den samme dreiningen mot konvensjo-
nell krigføring finner vi i Nato’s nye stra-
tegiske konsept vedtatt på toppmøtet i 
lisboa i 2010 og videre bekreftet på topp-
møtet i chicago i 2012. her fremheves det 
et behov for å revitalisere art 5 tenkningen. 
out of area-operasjoner vil fortsatt være 
en del av Nato’s oppgaver, men postAfg-
hanistan vil ikke dette lengre være hoved-
fokuset. nato kommer i større grad til å 
gjenoppbygge regional situasjonsforståel-
se og styrke sin evne til å håndtere kriser i 
nærområdene.7 

Et annet trekk i det geopolitiske bildet 
er de såkalte ”rogue states”. stater som 
har vist en tendens til uforutsigbare og til 
dels irrasjonelle handlinger på den inter-
nasjonale arenaen. typiske eksempler er 
iran og nord-korea, som med sin utvik-
ling av langtrekkende missiler med mulig-
het for atomstridshoder, representerer en 
utfordring i forhold til alle de nye strate-
giske maktsentra. disse statene har et po-
tensial til både å destabilisere det som et-
ter hvert måtte vokse frem av global 

”stormaktskonsert”,8 samtidig som de og-
så når som helst kan bli utsatt for en intern 
systemkollaps og gå fra å være en ”rogue 
state” til å bli en ”failed state” med mulig-
heter for å anvende strategiske våpen.9
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Mye tyder altså på at tiden for de store 
militære intervensjoner for å redde ”failed 
states” er over og at militærmakten igjen 
i større grad vil bli fokusert mot de klas-
siske kjerneoppgaver knyttet til statenes vi-
tale strategiske interesser. dette medfører 
at konsepter og doktriner for konvensjo-
nell høyintensitets krigføring på ny aktu-
aliseres. 

AirLand Battleanalogien
som nevnt innledningsvis ble alB-
doktrinen på 80-tallet styrende for opp-
fatningen av hvordan nato/vesten skul-
le utkjempe en konvensjonell krig med 
Warzawa-pakten.10 doktrinen fremkom 
som et resultat av et konseptuelt arbeid 
ut ført av Us army training and doctrine 
com mand (tradoc) som startet tilbake 
på 70-tallet. den forrige amerikanske dok-
trinen, fM 100-5 ”active defense”, vekt-
la etter manges syn en for defensiv tilnær-
ming og hadde ingen gode svar på utford-
ringene fra de sovjetiske panserstyrkene 
som baserte seg på hurtige gjennomtren-
gninger på dypet, kombinert med andre 
echelon styrker som raskt skulle kunne ut-
nytte gjennombrudd og frarøve motstan-
deren en hver mulighet for initiativ. den 
nye alB-doktrinen vektla ”manøver” som 
det primære element i krigføringen og inn-
førte blant annet begrepet ”the Extended 
Battlefield”.11 

Poenget var at man skulle forhindre 
de sovjetiske gjennombrudd og oppføl-
ging av andre echelon styrker ved å angri-
pe på dypet samtidig som man kjempet i 
hovedslag området og de bakre områder. 
integreringen av luftstyrker var et viktig 
aspekt fordi disse hadde kapasiteter som 
kunne angripe på dypet12 og supplere Us 
Army’s eget langtrekkende artilleri og an-
grepshelikoptere. alt skulle synkroniseres 

i tid og rom for maksimal effekt. selv om 
doktrinen var generisk er det ingen tvil om 
at det var utfordringene i sentral-Europa 
som gav settingen for hvordan den ble ut-
formet. derfor var det koblingen luft-/land-
styrker som ble avgjørende. 

allerede under utformingen av alB- 
doktrinen ble det lagt vekt på konsultasjo-
ner med nato-allierte. særlig var kompa-
tibilitet med den tyske doktrinen german 
army Manual 100-100 ”command and 
control in Battle” ansett å være av stor 
betydning og etter hvert begynte alB-
doktrinen å gjennomsyre doktrineutviklin-
gen i de fleste Natoland.

i 1984 godkjente Nato’s Defence Plan
ning committee det såkalte fofa-konsep-
tet for videre utvikling. konseptet var ty-
delig inspirert av alB-doktrinen og ble en-
delig godkjent som Nato’s offisielle ”War
fighting Doctrine” i 1986. 

Doktrinens innflytelse

alB-doktrinen kom etter hvert til å bety 
mye for den militærfaglige utvikling-
en i de vestlige land på 80- og 90-tallet. 
Manøverkrigsteoretikere som J f c fuller 
og B Liddell Hart fikk stor innflytelse på 
pensum ved institusjoner for høyere mi-
litær utdanning og forståelsen av ”the 
Extended Battle field” ble grunnlaget for 
mange av de operasjonelle og taktiske dok-
triner som ble utviklet i perioden. 

alB-doktrinen påvirket også helt klart 
det militærindustrielle kompleks med hen-
syn til utvikling av anvendbar teknolo-
gi. for eksempel kom den stadig aksele-
rerende utviklingen av mikroprosessoren 
til å påvirke utviklingen av nettverkssen-
trisk krigføring. den såkalte ”revolution 
in Military affairs” som dette etter man-
ges oppfatning ledet til, gav alB-doktrinen 
en helt ny dimensjon. Mange vil i dag hev-
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de at fremtidig utvikling av ”Warfighting 
doctrines” må ta hensyn til den nye infor-
masjonsteknologien i enda sterkere grad. 

det kan altså slås fast at alB-doktrinen 
fikk en betydelig innflytelse på militær tenk-
ning i de vestlige land på 80- og 90-tallet. 
spørsmålet blir da om det vi nå ser kontu-
rene av i asB-konseptet kan tenkes å få en 
tilsvarende innflytelse på tenkningen i det 
21.århundre?

AirSea Battle konseptet

Etter hvert som sikkerhetsutfordringe-
ne i sør-Øst asia og stillehavet har be-
gynt å overskygge de siste tiårs fokus på 

”Failed States”, har flere strategiske tenkere 
i Usa innsett behovet for en ny doktrine 
tilpasset en høyintensitets konflikt og nye 
operasjonsteatere.

dette er en utvikling som delvis har fore-
gått parallelt i tenketanker og i Pentagon. i 
september 2009 signerte Usaf og Us navy 
en avtale om å utvikle et nytt operativt 
konsept kalt airsea Battle. daværende for-
svarsminister robert gates forsterket dette 
initiativet i 2010 i forbindelse med fremleg-
gelsen av Quadrennial defense review.13 
han uttalte blant annet at Usa trenger en 
omfattende plan for å sikre adgang til stra-
tegiske områder globalt. i 2010 etabler-
te Usaf og Us navy ”the air sea Battle 
Office (ASBO)” som en spydspiss i utvik-
lingen av det nye konseptet. det er forelø-
pig ikke så veldig mye som er blitt gjort til-
gjengelig for offentligheten av de konklu-
sjoner som er trukket, men mye tyder på at 
asB-konseptet er i ferd med å få en solid 
forankring i Pentagon.14

i 2010 ble det utgitt en ugradert ver-
sjon av et arbeid som center for strategic 
and Budgetary assesment (cBsa) har ut-
ført i forbindelse med utviklingen av asB-

konseptet.15 her kan man få et visst inn-
trykk av hva det nye konseptet inneholder. 

Den strategiske begrunnelse

Behovet for det nye konseptet begrunnes 
først og fremst med utviklingen i sør-Øst 
Asia og Stillehavet og Kina’s utvikling av 
a2/ad-kapasiteter. videre slås det fast at 
navnet ”airsea Battle” er valgt fordi det-
te operasjonsteateret er dominert av luft- 
og sjøstridskrefter. samtidig understrekes 
det at konseptet må kunne betraktes som 
generisk og være anvendelig også i andre 
operasjonsteatere. 

På tross av at kina er utpekt som den di-
mensjonerende faktor understrekes det og-
så at konseptet ikke er ment som et verk-
tøy for en ”containment strategy”, ei hel-
ler for såkalte ”Pre-Emptive strikes”. (selv 
om det er nettopp det kritikerne av konsep-
tet mener at det er, noe jeg vil komme tilba-
ke til senere). det forutsettes derfor at ki-
neserne vil være den part som åpner even-
tuelle fiendtligheter ved å angripe ameri-
kanske fremskutte baser og plattformer på 
overflaten og i luften. 

hensikten med asB-konseptet er å bi-
dra til å skape stabilitet og forutsigbarhet 
i regionen ved at Usa demonstrerer evne 
og vilje til å matche Kina’s stadig økende 
militære kapasitet. ”deterrence” beskrives 
derfor som et sentralt element i konseptet. 

”reassurance” er et annet element. Usa har 
allierte i regionen, for eksempel Japan og 
australia, som forventer at Usa skal bidra 
til at kina ikke gjennom trusler og tvangs-
diplomati presser dem inn i en form for va-
sallstats posisjon. 

Basert på dette strategiske bakteppet tar 
konseptet mål av seg til å skulle adresse-
re høyintensitets militære operasjoner i 

”The Western Pacific Theatre of Operations 
(WPto)”. 
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dette betyr at på det strategiske nivå gir 
konseptet føringer for en mulig overordnet 
strategi som inkluderer forsvar av ameri-
kanske territorier og baser, forsvar av al-
lierte, beskyttelse av forsyningslinjer, ned-
kjemping av den kinesiske militære kapa-
sitet og om nødvendig styrkeprojeksjon til 
andre deler av regionen.

På det operasjonelle nivå gir konseptet 
anvisninger på hvordan den kinesiske ad 
/a2-kapasiteten kan overvinnes, herunder 
blant annet absorbering av et initielt kine-
sisk angrep med langtrekkende presisjons-
våpen, gjenvinning av initiativ og overgang 
til offensive operasjoner, degradering av 
kinesiske informasjonssystemer, degrade-
ring av kinesernes langtrekkende missil ka-
pasitet, beskyttelse av sea lines of com-
munication(sloc) og beskyttelse av egne 
informasjonssystemer. 

Operative problemstillinger

for å forstå konseptets militære implikasjo-
ner er det nødvendig å redegjøre litt nærme-
re for visse aspekter ved de operative pro-
blemstillinger som konseptet adresserer.

for det første nevnes den spesielle geo-
grafien i området preget av store havområ-
der og øygrupper. det slås eksplisitt fast at 
siden Usa verken har evne eller vilje til å 
angripe det kinesiske fastland i den hensikt 
å okkupere det så vil operasjonene stort 
sett omfatte luft- og sjødomenet samt cy-
ber og space. kinesiske militærteoretikere 
hevdes å ha som målsetting at Kina’s sjø-
militære dominans skal økes til forbi de så-
kalte ”first and second island chains.”16 
dersom kineserne lykkes med dette vil Usa 
få store problemer med å opprettholde sine 
fremskutte baser og dermed også vesentlig 
større logistiske utfordringer. 

for det andre beskrives som en vesentlig 
faktor den forventede kapasitetsøkningen 

innen Peoples liberation army (Pla). i lø-
pet av relativt få år17 forventes kineserne å 
besitte kinetiske og ikke-kinetiske anti-sa-
tellitt (ASAT)våpen, sofistikerte cyber og 
elektroniske krigføringskapasiteter, langt-
rekkende intelligence, surveillance, and 
reconnaissance (isr)-systemer, stillegåen-
de dieseldrevne ubåter og atomubåter, 
avan serte sjøminer, et sofistikert integrert 
luft forsvarssystem, et omfattende og so-
fistikert ”ReconnaissanceStrike Network” 
som dekker både luft, overflate og under-
vanns domenet og presisjonsstyrte konven-
sjonelle ballistiske missiler og kryssermis-
siler for angrep mot både land- og sjømål. 
sistnevnte kapasitet forventes å kunne sky-
tes ut både fra plattformer på land, på sjø-
en og i luften. det antas også at kineserne 
kommer til å ha betydelige mengder på la-
ger av sentrale kapasiteter som for eksem-
pel ballistiske missiler, jagerfly, SAMs og 
sjøminer.

for det tredje gis det en oppskrift på 
hvordan Usa, gitt visse betingelser, kan 
vinne en konvensjonell væpnet konflikt 
med kina. det beskrives to faser, initialfa-
sen og oppfølgingsfasen, som hver har sine 
spesifikke operasjonslinjer. 

Initialfasen består av fire operasjonslin-
jer:

 • Absorbere det initielle kinesiske angrep 
og minimalisere skader på deployerte 
styrker og deres baser.

 • Iverksette en ”Blinding Campaign” mot 
PLA’s nettverkskapasitet.

 • Iverksette en ”Suppression Campaign” 
mot PLA’s langtrekkende presisjonsvå-
pen.

 • Gripe og holde initiativet i luft, sjø, cy-
ber og space domenet.
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Disse fire operasjonslinjene vil foregå del-
vis i parallell og delvis sekvensielt avhengig 
av fremgang/tilbakegang i operasjonene.

Oppfølgingsfasen består også av fire 
operasjonslinjer:

 • Utføre en vedvarende kampanje for å 
utnytte initiativ innenfor alle domener.

 • Utføre ”Distant Blockade” operasjoner.

 • Opprettholde operativ logistikk.

 • Øke industriproduksjonen. 

operasjonene i initialfasen vil på mange 
måter kunne sammenlignes med den kal-
de krigens ”operating under threat”. det 
vil si at både luft- og sjøstridskrefter må ta 
frem igjen konsepter for fysisk beskyttelse 
av baser, mulighet for hurtige deployering-
er til alternative baser eller til sjøs, rutiner 
for skadekontroll og regenerering, samt 
aktivt forsvar mot fjernbekjempning med 
presisjonsvåpen. 

henvisningen til en ”Blinding cam pa-
ign” viser at asB-konseptet baserer seg 
på at begge parter i krigen har avanser-
te isr-kapasiteter og operative nettverk. 
konseptet slår utvetydig fast at:

the central airsea Battle competition bet-
ween the Pla and the Us and allied mi-
litaries may be characterized as a ”scou-
ting battle” in which both sides strive on 
a continuous basis to find and strike the 
other’s key targets while denying the other 
side the ability to do the same.18

det slås derfor fast at denne kampanjen må 
iverksettes umiddelbart når fiendtlighetene 
starter og omfatte både luft, sjø, cyber og 
space domenet. (visse deler av kampanjen 
vil sannsynligvis ha startet allerede i freds-
tid i form av etterretningsinnhenting og 

”probing” i cyberspace.)

En ”suppresion campaign” mot kinesis-
ke langtrekkende presisjonsvåpen vil være 
nødvendig for å kunne ta tilbake initiati-
vet og komme over på offensiven. angrep 
mot kinesiske landbaserte ballistiske mis-
siler krever forbekjempning av det kinesis-
ke integrerte luftforsvarssystem med opp-
daterte versjoner av ”Wild Weasel” tak-
tikkene fra den kalde krigen. deretter 
kan både langtrekkende jager- og bombe-
fly med presisjonsvåpen anvendes, sammen 
med neste generasjons Unmanned combat 
aerial vehicles (Ucavs) og kryssermissiler. 
samtidig må luft- og sjøbaserte presisjons-
våpen bekjempes med en kombinasjon av 
offensive og defensive kontraluftoperasjo-
ner og anti-ubåtoperasjoner. 

gradvis skal disse operasjonslinjene 
danne grunnlaget for å kunne gripe initi-
ativet og gå over på offensiven. først må 
det da etableres og vedlikeholdes en grad 
av luftoverlegenhet og dernest etableres til-
strekkelig sjøkontroll til at kinesiske over-
flate og undervannsplattformer ikke len-
gre kan operere fritt. Målet vil da være, 
som tidligere nevnt, å presse den kinesiske 
marine innenfor ”the first island chain” 
og etter hvert helt inn mot det kinesiske 
fastland.19

det antas at Usa i større grad enn kina 
vil kunne opprettholde sine handelsforbin-
delser med allierte under en konflikt. Ved å 
utnytte sin kapasitet til å blokkere trafikk 
til kinesiske havner vil det meste av kinas 
utenlandshandel sannsynligvis kunne stop-
pes, og dermed bidra til en systemkollaps.

for å kunne gjennomføre en langvarig 
kampanje i alle domener blir logistikk en 
kritisk faktor for amerikanerne. ved inn-
ledningen av en eventuell konflikt vil ame-
rikanerne ha relativt få fremskutte baser i 
området. det vil derfor som tidligere nevnt 
være kritisk at disse overlever et initielt ki-
nesisk angrep for at amerikanerne skal ha 
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mulighet for å etter forsyne sine sjø- og 
luftstridskrefter over de store avstander 
som man finner i dette teateret. Etter hvert 
må de også evne å hurtig etablere nye frem-
skutte baser ved behov, samtidig som be-
skyttelse av de lange forsyningslinjene blir 
en vesentlig oppgave. Usa vil også måtte 
basere seg på at de kan benytte seg av ba-
ser i allierte land som Japan, australia og 
singapore. 

videre må Usa forberede seg på en lang-
varig konflikt ved blant annet å øke sin in-
dustriproduksjon, særlig med hensyn til 
presisjonsvåpen. 

Pågående AirSea Battle initiativ

alB-doktrinen på 80-tallet kom etterhvert 
til å påvirke både teknologiutvikling, in-
formasjonsbehandling, organisering av mi-
litære styrker, utdanning, øving og trening 
m v. i hvilken grad asB-konseptet kommer 
til å ha samme påvirkningskraft er for tid-
lig å si noe bastant om. imidlertid kan det 
slås fast at Us navy og Usaf allerede har 
iverksatt flere tiltak som en følge av den 
gryende asB tenkningen. dette er tiltak 
som totalt sett skal gjøre Usa i stand til 
å gjennomføre de skisserte operasjonslinjer 
gjennom blant annet å videreutvikle evnen 
til informasjonsoverlegenhet og nettverks-
sentrisk krigføring, evnen til fjernbekjemp-
ning med presisjonsvåpen og evnen til å be-
skytte egne baser og infrastruktur. 

selv om asB baserer seg i stor grad på 
nettverkssentrisk krigføring innser man 
og så muligheten for å måtte operere med 
de graderte nettverk, isr-kapasiteter og 
kom munikasjonsmuligheter. Mange initia-
tiv går derfor ut på å utvikle taktikker og 
prosedyrer for å kunne operere under sli-
ke forhold, samtidig som man søker å ut-
vikle teknologiske løsninger som skal øke 
redundansen. (for eksempel bruk av aero-

stats og Uaver som supplement til romba-
serte systemer.)

for å øke evnen til nettverkssentrisk 
krig føring anbefales det at Us navy og 
Usaf utvikler felles interoperable data 
linker og informasjonsinfrastruktur, samt 
vurderer muligheten for fremtidig integre-
ring av air operation centres (aoc) og 
Maritime operation centres (Moc). 

det foreslås også, som et ledd i å øke 
den mentale interoperabiliteten hos offi-
serer fra Us navy og Usaf, at det etable-
res et felles karrierefelt der utvalgte offise-
rer får spesiell utdanning og trening innen 
asB for å kunne tjenestegjøre ved staber og 
etterhvert bli sjefer for ”Joint aerospace-
Maritime task forces.”(JaMtf)

Konseptets status i den 
amerikanske administrasjonen

så langt hovedelementene i det nye konsep-
tet. så kan man spørre seg hva er egentlig 
nytt? hvor langt har dette konseptet kom-
met på veien mot å bli en akseptert lære-
bok, en doktrine, og hvilken status har det 
i den offisielle planleggingen i Pentagon?

hvis man skal lete etter nye elementer 
i dette konseptet synes det blant annet å 
ligge i dette at nettverkssentrisk krigføring 
her tas et steg videre. det sies i klartekst at 
evnen til informasjonsoverlegenhet er kri-
tisk. derfor vil krigen i stor grad dreie seg 
om det som kalles ”the scouting Battle”, 
altså evnen til å detektere motstanderen før 
han oppdager deg. vi vet allerede at cyber-
domenet er gjenstand for både offensive og 
defensive operasjoner i denne forbindelse 
og vi må kunne anta at dette vil også gjel-
de rommet i en kommende konflikt. Flere 
nasjoner har i dag allerede demonstrert at 
de har kapasitet til å ødelegge rombaserte 
plattformer. Mye tyder på at asB kan bli 
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den første doktrinen som for alvor flytter 
krigføringen ut til ”the final frontier”. 

hvilke konsekvenser den nye doktri-
nen vil få for organiseringen av militære 
styrker gjenstår å se, men det synes tyde-
lig at den såkalte ”reconnaissance-strike”-
kapasiteten er sentral, sammen med ”time-
sensitive-targeting”. dette peker i retning 
av en organisering rundt sensorer, effekto-
rer og beslutningstagere snarere enn den 
tradisjonelle hierarkiske måten og orga-
nisere militære styrker på. Man kan f eks 
tenke seg at en JaMtf har både sensorer 
og effektorer fra begge forsvarsgrenene og 
et felles ledelseselement, en integrert aoc/
Moc, med en felles bildeoppbygging som 
gir grunnlag for beslutninger. Bekjempelse 
av mål basert på dette bildet kan utføres av 
effektorer fra begge forsvarsgrener avhen-
gig av kalkulering av innsatsfaktorer som 
avstand, risiko og effekt i målet. for ek-
sempel bruk av ubåtbasert isr- og strike 
kapasitet for å degradere kinesisk integrert 
luftforsvar koordinert med angrep med 
USAF’s lavsignatur langtrekkende bombe-
fly. 

asB er foreløpig kun et konsept, et ut-
kast til noe som etter hvert kan bli en ak-
septert doktrine. diverse kilder anslår at 
implementering av asB kommer til å ta 
minst ti år, kanskje lengre.20 samtidig un-
derstrekes det at det haster med å komme 
i gang med iverksetting av tiltak fordi fle-
re av initiativene nevnt tidligere vil ta lang 
tid å utvikle. videre pekes det på at selve 
prosessen med å implementere konseptet 
vil kunne ha en kortsiktig strategisk effekt 
ved at allierte i regionen blir beroliget i for-
hold til at amerikanerne nå dreier sitt fo-
kus over på operative utfordringer knyttet 
til en fremtidig potensiell høyintensitets-
konflikt. 

som nevnt tidligere har Us navy og 
Usaf allerede undertegnet en samarbeids-
avtale for å utvikle konseptet videre og 
det har i den senere tid kommet flere offi-
sielle uttalelser fra Pentagon som tyder på 
at asB kommer til å bli veien videre for 
amerikansk ”warfighting”. Enkelte går så 
langt som å si at Usa har egentlig ikke 
noe valg dersom man ikke vil akseptere et 
brudd på et grunnleggende prinsipp i ame-
rikansk strategisk tenkning siden Monroe-
doktrinen: fri aksess til de områder som 
USA definerer som strategisk viktige.21 

Det finnes imidlertid flere utfordrin-
ger på veien mot full implementering av 
asB. Etter hvert som konseptet har blitt 
mer kjent i offentligheten har flere kri-
tiske røster hevet seg. fra diverse militæ-
re kilder har man for eksempel pekt på at 
landstyrker(Us army og Marine corps) 
er viet veldig liten oppmerksomhet i kon-
septet. landstyrkenes rolle er stort sett be-
grenset til å sikre fremskutte baser og ba-
kre områder, samt i nødvendig grad utfø-
re stabiliseringsoppdrag. argumentet i asB 
er at landstyrker ikke vil ha mulighet for 
å penetrere kinesernes a2/ad-kapasitet 
uten ”katastrofale tap” og at for eksempel 
en okkupasjon av kinesisk territorium der-
for ikke er en aktuell strategi. kritikerne på 
sin side hevder at ingen krig har noensin-
ne blitt vunnet av luft- og sjøstridskrefter 
alene og at dette faktum vil fremtvinge en 
større grad av inkorporering av landstyrker 
også i forbindelse med asB-konseptet.22

På det strategiske nivå har flere kriti-
kere påpekt at selv om konseptet forsøker 
å gi inntrykk av at dette ikke er en ”con-
tainment” strategi rettet mot kina, og at 
konseptet ikke baserer seg på ”pre-emp-
tive strikes”, så er det nettopp dette som 
vil kunne bli effekten av konseptet. i ste-
det for å virke stabiliserende på regio-
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nen kan det medvirke til en rustningsspi-
ral som vil heve spenningsnivået og nett-
opp gjøre forkjøpsangrep mer sannsynlig. 
Pentagon synes å ha innsett dette proble-
met og har i senere uttalelser søkt å tone 
ned referansene til kina og mer vektlagt 
konseptets generiske natur. samtidig har 
man økt innsatsen for å engasjere kinesis-
ke militære ledere i konstruktiv dialog.23

andre utfordringer som nevnes er lang 
lede tid på utvikling av den teknologi som 
er angitt som kritisk for konseptet, faren 
for at budsjettreduksjoner på grunn av fi-
nanskrisen vil begrense antall programmer 
som vil bli gjennomført, og sist, men ikke 
minst, tradisjonell rivalisering mellom for-
svarsgrenene. 

På tross av disse innvendingene synes 
det klart at asB-konseptet allerede er i ferd 
med å sette sitt preg på den militære tenk-
ningen i Usa. Uttalelser fra både den poli-
tiske og militære ledelse i Pentagon tyder 
på dette, samtidig som at slutten på opera-
sjonene i irak og afghanistan innvarsler en 
ny æra for militære styrker der fokuset på 
ny vil dreie seg mot høyintensitets krigfø-
ring. det er imidlertid en lang vei frem til at 
asB kan sies å ha modnet til en komplett 
doktrine. det gjenstår å se at rivalisering 
og kulturforskjeller mellom Us navy og 
USAF overvinnes, at man finner gode løs-
ninger på hva landstyrkenes rolle blir i det 
nye konseptet og at teknologiutvikling og 
anskaffelsesprogrammer går i henhold til 
de skisserte behov. asB-konseptet er imid-
lertid utvilsomt pr i dag det mest omfat-
tende og interessante konseptet som er lan-
sert med tanke på fremtidig krigføring. det 
bør derfor allerede nå studeres nøye også 
av nasjoner som kan tenkes å skulle samar-
beide med Usa i operasjoner.

ASBkonseptets mulige 
inflytelser på norsk och svensk 
militær tenkning
På denne bakgrunn vil jeg derfor avslut-
ningsvis knytte noen kommentarer til 
hvordan asB-konseptet, gitt at det imple-
menteres av amerikanerne, kan komme til 
å influere på norsk og svensk fagmilitær 
tenkning i de kommende år. 

som nevnt tidligere har norsk fagmi-
litær tenkning vært dominert av alB-
doktrinen, og nato-varianten fofa, siden 
midten av 80-tallet. Etter den kalde krigen 
og de store omstillingene i det norske for-
svaret har fokus gått mer i retning av sta-
biliserings oppdrag ”out-of- area”. Etter 
hvert er det doktriner for opprørs- og ter-
rorbekjempelse som har blitt dominerende. 
selv luftforsvaret og sjøforsvaret har i stor 
grad hentet sin operative erfaring de senere 
årene fra denne type operasjoner. samtidig 
har norge fremdeles hatt mye oppmerk-
somhet rettet mot suverenitetshevdelse og 
myndighetsutøvelse i de store havområ-
der, med tilhørende øygrupper, som utgjør 
nor ges strategiske interesser i nord. 

norges gjeldende militære doktri-
ne, ”forsvarets fellesoperative doktrine 
(ffod)”, ble utgitt i 2007. den viderefører 
mye av manøverkrigstenkningen fra den 
forrige doktrinen fra 2000, men innfører 
også i sterkere grad elementer fra ”Effects 
Based operations” (EBo) og ”network 
Based defence” (nBd). doktrinen beskri-
ver fortsatt høyintensitetskrig som en reell 
mulighet, men vektlegger i stor grad sta-
biliseringsoperasjoner og irregulær krigfø-
ring. i så måte oppsummerer den de norske 
operative erfaringene fra Balkan, afrika og 
afghanistan siden tidlig 90-tall. 

Etter nato-toppmøtet i lisboa, der nor-
ge var en av pådriverne for et større fokus 
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på Nato’s nærområder, kan man imidler-
tid spore visse endringer i forsvarets fokus. 
for eksempel slås det fast i den nylig ut-
gitte langtidsplanen for forsvaret i perio-
den 2013-16 (stort prop 73s ”Et forsvar 
for vår tid”) at:

norge må til enhver tid råde over rele-
vante maktmidler for å motvirke press, 
aggresjon eller anslag. Med moderne 
kapasiteter og høy reaksjonsevne skal 
forsvaret utgjøre en krigsforebyggende 
terskel som innebærer høy risiko og kost-
nad for den som måtte utfordre norsk sik-
kerhet og selvstendighet.24

Dette samsvarer med Nato’s fornyede vekt-
legging av art 5 operasjoner som en bæ-
rebjelke i alliansen. hva en ”krigsforebyg-
gende terskel” egentlig betyr kvantitativt 
og kvalitativt har man så vidt begynt å stu-
dere i akademia, departement og militæ-
re staber. Man har blant annet revitalisert 
arbeidet med generiske planer for forsvar 
av norge. dette kan peke i retning av at 
også ffod av 2007 etter hvert må revi-
deres og at høyintensitetskrigføring basert 
på dagens forutsetninger må vies større 
oppmerksomhet.

i nevnte langtidsplan står det også føl-
gende:

nettverksbasert organisering åpner nye 
muligheter og utfordrer samtidig tradisjo-
nelle konsepter, kommandoforhold, ledel-
sesformer og organisasjon. det nettverks-
baserte forsvaret krever derfor både kon-
septuell og organisatorisk fornying.25

selv om ffod fra 2007 beskriver nBd 
som en av flere pilarer for det norske 
forsvaret, så er det mange som vil hevde at 
vi enda ikke har tatt inn over oss de fulle 
konsekvenser av dette. En av dem er tid-
ligere forsvarssjef, general sverre diesen, 
som i en artikkel nylig i Norsk Militært 

Tidsskrift (NMT) ”Manøverkrig i det 
21.århundre – er mekaniserte styrkers stor-
hetstid forbi?” lanserte følgende hypotese: 

hypotesen er med andre ord at overgang-
en til nettverksbasert forsvar innebærer at 
realiseringen av manøverteoriens kjerne – 
utmanøvrering og destabilisering av fien-
den gjennom en raskere beslutningssløy-
fe – må baseres på helt andre organisato-
riske og taktiske løsninger enn dagens, for 
å være riktig tolket inn i vår tids forut-
setninger. den snart hundreårige storhets-
tid for det pansrede-all arms-hærforband 
med stridsvognen som kjerne kan være 
ute, når det teknologiske gjennombrudd 
som i sin tid skapte det – bensinmotoren- 
etterfølges av en minst like revolusjone-
rende nyvinning, nemlig mikroprosesso-
ren og med den hele informasjonstekno-
logien.26

general diesen reiser her et betimelig spørs-
mål om den norske fagmilitære tenkning, 
særlig på hærsiden, fortsatt preges av alB-
doktrinen med favorisering av de høymo-
bile tunge panseravdelinger som sammen 
med luftstøtte og bekjempning av mål på 
dypet utgjorde kjernen i det manøverkon-
sept som skulle ”utmanøvrere og destabi-
lisere fienden”. Som en følge av dette, og 
kanskje også som en følge av de siste ti 
års fokus på opprørs- og terrorbekjempel-
se, kan det synes som om norske militæ-
re tenkere ikke i tilstrekkelig grad har tatt 
inn over seg de fundamentale endringer 
som burde følge av de kvantesprang som 
er gjort innen informasjonsteknologien. 
når nå fokuset ser ut til å dreie tilbake mot 
høyintensitets krigføring kan dette muli-
gens bli startpunktet for en ny doktrinede-
batt også i norge. 

Mye tyder på at asB-konseptet, etter 
hvert som det utvikles og modnes i Usa, 
vil bli en av flere innfallsvinkler i denne de-
batten. denne antagelsen forsterkes av det 



47

handlingar

faktum at norge er medlem av nato, og at 
amerikanernes konseptuelle tilnærming til 
fremtidig høyintensitets krigføring også vil 
påvirke tenkningen i denne alliansen.

Det er flere argumenter som taler for at 
ASBkonseptet vil kunne få stor innflytel-
se i Norge: For det første har geografien 
i det norske strategiske interesseområdet 
mange likhetstrekk med scenariet i WPto 
med relativt store havområder og mindre 
øygrupper. trusselen man kan stå overfor 
vil sannsynligvis også ha betydelig a2/ad-
kapasitet. for det andre har norge allere-
de gjennom de senere års omlegging til inn-
satsforsvar relativt sett styrket sjøforsvaret 
og luftforsvaret. dette er manifestert gjen-
nom blant annet nye fregatter og kystkor-
vetter og ikke minst beslutningen om an-
skaffelsen av nytt 5. generasjons jagerfly – 
f35. det ligger derfor i kortene at styrket 
operativt samarbeid mellom disse forsvars-
grenene er et imperativ. for det tredje vekt-
legger asB-konseptet informasjonsoverle-
genhet som et sentralt premiss for militær 
suksess og beskriver både ”the scouting 
Battle” og ”the Blinding campaign” som 
forutsetninger for alle de andre operasjons-
linjene.27 dette samsvarer med intensjonen 
i langtidsplanen om behovet for ”konseptu-
ell og organisatorisk fornying” og diesens 
klare analyse av at en nettverksbasert til-
nærming i dagens situasjon vil fundamen-
talt endre militære avdelingers måte å ope-
rere på. 

Utviklingen innen forsvarssektoren i 
sverige de senere årene har mange likhets-
trekk med den norske, men vi finner og no-
en ulikheter. sverige har gjennomgått den 
samme betydelige omstilling med hensyn til 
en endring fra et landsdekkende invasjons-
forsvar basert på mobilisering, til et min-
dre høy-teknologisk innsatsforsvar basert 
på profesjonelle avdelinger.28 som i norge 
har også mye av den fagmilitære tenkning 

de siste ti årene vært preget av opprørs- og 
terrorbekjempelse basert på erfaringer fra 
utenlands operasjoner. nå synes det imid-
lertid som at man også i sverige har begynt 
å se på konsekvensene av de endringene 
som har vært gjort med hensyn til hvordan 
det nye innsatsforsvaret vil kunne ivareta 
de rent nasjonale forsvarsoppgavene, in-
kludert i verste fall å forsvare landet mot et 
militært angrep. dette er spørsmål som be-
handles blant annet i KKrVA’s egen studie 

”svensk sikkerhet etter 2014”. i en delrap-
port fra denne studien som nylig ble publi-
sert kan følgende leses: 

strukturelt er omfanget av den nedrust-
ning vi har gjennomført siden den kalde 
krigen et av problemene. den har medført 
at vi i dag innen alle stridskrefter har for 
få forband til å selvstendig kunne ta opp 
et forsvar av territoriet, selv ved et meget 
begrenset angrep. (artikkelforfatterens 
oversettelse)29 

 videre slås det fast: 

forenklet kan sies at vår evne til nasjonalt 
forsvar bygger på støtte fra andre land, 
en støtte vi for tiden verken planlegger 
for, forbereder oss for eller har sikret oss 
gjennom faste tiltak. (artikkelforfatterens 
oversettelse)30

heri ligger den store forskjellen mellom 
sverige og norge: nato-medlemskapet. 
dette påvirker også til en viss grad mu-
ligheten for at sverige kan bli påvirket av 
asB-konseptet. hvis nato kommer til å 
adoptere dette konseptet, slik det skjed-
de med alB-doktrinen på 80-tallet, så vil 
norge automatisk måtte tilpasse seg denne 
tenkningen, mens for sverige er det ingen 
slik automatikk. nå har imidlertid sverige 
gjennom flere år som partner nasjon allere-
de i praksis gjort mye for å bli interopera-
ble med nato-styrker. ingenting tyder på 



48

n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

at dette vil endre seg i årene som kommer, 
uavhengig av selve spørsmålet om medlem-
skap. Man må derfor kunne anta at selv om 
det ikke vil foreligge samme automatikk 
som i norges tilfelle, så vil sverige også bli 
påvirket dersom nato adopterer en asB 
tilnærming til fremtidige operasjoner. 

det kan også være at man i sverige av 
andre grunner finner konseptet relevant for 
den svenske forsvarsmakten. i den svenske 
regjeringens proposisjon 2008/091:140 

”Ett anvendbart forsvar” beskrives en 
strukturambisjon i 2014 som ikke er helt 
ulik den norske. Blant annet kan det se ut 
som at marinen og flyvåpenet relativt sett 
prioriteres fremfor armeen. vi vet også at 
sverige i mange år har ligget langt frem-
me når det gjelder nettverkssentrisk forsvar. 
dette skulle tilsi at asB-konseptet også vil 
kunne være relevant for fremtidig svensk 
doktrineutvikling. 

Oppsummering
Jeg har i denne artikkelen forsøkt å gi 
en beskrivelse av det amerikanske asB-
konseptet og en vurdering av hvor langt 
det har kommet på veien mot å bli en kom-
plett doktrine. de geopolitiske endringene 
vi ser i dag fra en unipolar mot en mul-
tipolar verden med et strategisk fokus som 
forflyttes østover, er noe av grunnlaget for 
at høyintensitets krigføring på ny har kom-
met på dagsorden. storstilte stabiliserings 
operasjoner er mindre sannsynlige etter 
irak og afghanistan. Både nato og gamle 
og nye stormakter ser ut til å fokusere mer 
på bruk av militærmakt til støtte for sine 
vitale strategiske interesser. 

asB-konseptet vektlegger i stor grad 
nettverkssentrisk krigføring og tett integre-
ring av luft- og sjøstyrker. konseptet beskri-
ver også cyber og space som nye domener 
for krigføring med avgjørende betydning 

for utfallet av operasjonene. sammenligner 
man med den forrige dominerende doktri-
ne, ALB, finner man både likheter og ulik-
heter. likheten ligger blant annet i at asB 
også søker å anvise løsningen på et opera-
tivt problem ut i fra en gitt geografisk set-
ting og en gitt potensiell motstander, samti-
dig som man synes å ha en ambisjon om å 
skape en generisk doktrine for høyintensi-
tets krigføring. Ulikhetene ligger blant an-
net i at på 80-tallet i Europa var utfordrin-
gen å stoppe dype penetreringer av sovjetis-
ke høymobile panserstyrker. svaret ble in-
tegreringen av luft- og landstyrker i et ma-
nøverbasert forsvar som skulle stanse den 
sovjetiske første echelon i hovedslag om-
rådet samtidig som man bekjempet andre 
echelon under fremrykning ved angrep på 
dypet. i asB er operasjonsteatret endret til 
en geografi dominert av havområder og øy-
grupper, og den operative utfordring er den 
kinesiske a2/ad-kapasitet som i stor grad 
er basert på evne til fjernbekjempning. 

svaret på denne utfordringen ligger ikke 
i McArthur’s øyhopping fra Den andre 
verdenskrig, men i utvikling av evne til å 
motstå det initielle angrepet, frata kineser-
ne initiativet ved å frata dem deres øyne 
og ører, bevare egen informasjonsoverle-
genhet og degradere den kinesiske a2/ad-
kapasiteten ved fjernbekjempning. På det 
strategiske nivå skal krigen vinnes ikke ved 
å okkupere territorium, men ved å påtvinge 
fienden nederlag ved gradvis å tvinge ham 
tilbake innenfor ”the first island chain” 
slik at amerikanerne blant annet kan på-
tvinge en blokade som kveler den kinesiske 
økonomi og fører til systemkollaps. 

konseptet er pr i dag langt unna en sta-
tus som en komplett doktrine. det an-
tas at det vil ta minst ti år å videreutvikle 
det til noe som er i nærheten av det alB-
doktrinen i sin tid var. Der finnes også kri-
tiske røster som hevder at blant annet land-
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styrker er for lite behandlet, og at selve ide-
en bak konseptet er farlig fordi det kan fø-
re til rustningskappløp og spenningsøk-
ning i sør-Øst asia og stillehavsregionen. 
imidlertid har Usaf og Us navy allere-
de signert en avtale om videreutvikling av 
konseptet og det synes i økende grad å få 
offisiell anerkjennelse og støtte i USA. ASB
konseptet synes derfor pr i dag å være det 
mest omfattende forsøket på å si noe om 
krigføring i det 21.århundre som forelig-
ger, og hvis amerikanerne implementerer 
det så vil dette uvegerlig komme til å influ-
ere på den militære tenkningen i den vest-
lige verden. 

for norge vil dette sannsynligvis medfø-
re at den eksisterende doktrine fra 2007 må 
revideres, særlig dersom nato også adop-
terer asB-konseptet. konseptet passer i ut-
gangspunktet godt i forhold til geografi og 
trusselbilde i vårt strategiske interesseom-

råde dersom en høyintensitetskonflikt på 
ny skulle bli aktuell. konseptet passer og-
så i forhold til vår relative vektlegging av 
luft- og sjøstyrker sammenholdt med inten-
sjonen om å kunne drive nettverkssentrisk 
krigføring.

for sveriges del er det ikke like opplagt 
at asB-konseptet vil kunne gi svarene på 
de svenske fremtidige operative utfordrin-
ger, men mye tyder på at det vil kunne væ-
re en betydelig bidragsyter dersom sverige 
fortsetter sine bestrebelser på å bli intero-
perable med nato og fortsetter å videreut-
vikle sitt høyteknologiske innsatsforsvar. 

alt tyder derfor på at vi gjør klokt i å 
følge med på asB-konseptets videre vei i 
det amerikanske militære system.

författaren är generalmajor i norska luft-
försvaret och kallad ledamot av kkrva.

Noter

1. Paret, Peter (red): Makers of Modern 
Strategy, Princeton University Press 1986, si-
de 3.

2. Med doktrine menes her læresetninger eller 
lærebok. (NATOdefinisjon: ”Fundamental 
principles by which the military units guide 
their actions. they are authoritative, but re-
quire judgement in application.” aaP-6

3. Med ”konsept” menes her et utkast, en ide-
skisse, til noe som kan videreutvikles til en 
doktrine.

4. ikke helt tilfeldig kanskje at general david 
Petraeus, som anses som en av hovedmenne-
ne bak denne doktrinen, selv fikk anledning 
til å teste den ut i afghanistan som sjef for 
isaf i 2010. 

5. Brasil, russland, india og kina, de såkal-
te Bric-landene, omtales ofte som de land i 
verden med størst økonomisk vekstpotensial.

6. for en grundigere analyse av kina og indias 
sjømilitære ambisjoner og kapasitetsoppbyg-
ging, se bl a Basit, satira og tunsjø, Øystein: 

”Emerging naval powers in AsiaChina’s and 
India’s quest for sea power”, Oslo Files on 
Defence and Security, Juni 2012. 

7. norge har f eks gjennom sitt 
”nærområdeinitiativ” pekt på betydningen av 
dette, et syn som nå ser ut til å få mer og mer 
gjennomslag i nato-organisasjonen. 

8. Begrepet oppstod etter Wienkongressen 
i 1814 da Europa skulle reorganiseres et-
ter napoleonskrigene. Begrepet gjaldt dati-
dens stormakter (frankrike, storbritannia, 
Østerrike, russland og Preussen) som på 
tross av sterke rivaliseringer for en lengre pe-
riode klarte å utvikle mekanismer for sam-
handling og diplomati.

9. Militært sett har denne utviklingen bl a ledet 
til et fornyet fokus på missilforsvar. 

10. selv møtte jeg denne doktrinen første gang 
da jeg som kaptein i luftvernartilleriet gjen-
nomførte Air Defense Officer Advanced 
course ved Us army ada school, ft Bliss, 
Texas. Der fikk vi bl a grundig undervis-
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ning i manøverkrigføring og combined arms 
tactics basert på den tidligere omtalte fM 
100-5 operations utgitt i 1982. 

11. ”The Extended Battlefield” ble beskrevet 
som en ”Fluid Battlefield” med en inndeling i 
tre ”Battle areas”: ”the rear Battle”, ”the 
Main Battle” og ”the deep Battle”. 

12. Air Interdiction (AI) og Battlefield Air 
interdiction (Bai)

13. det amerikanske forsvarets rullerende vurde-
ringer av fremtidige utfordringer og innret-
tingen av forsvarets kapabiliteter

14. Bl a utga chairman of the Joint chiefs of 
staff (cJcs) gen dempsey i jan 2012 do-
kumentet ”assured access” der asB om-
tales som fundamentet for fremtidige Joint 
operations. 

15. van tol, Jan et al: AirSea Battle – A Point-of-
Departure Operational Concept, csBa 2010

16. den første strekker seg fra det japanske fast-
land gjennom ryukus, taiwan, filipinene og 
Borneo. den andre strekker seg fra øygrup-
pen Bonin i nord og sydover mot Marianas 
og guam.

17. anslagene varierer mye, men ila 10-20 år sy-
nes de fleste å være enige om at Kina kan ha 
oppnådd en betydelig kapasitet innenfor de 
nevnte områder.

18. op cit, van tol, se not 15, s 56.
19. dette medfører at Usa og deres allierte og-

så må bekjempe kinas etter hvert omfatten-
de tilgang på havner utenfor sitt eget næ-
re operasjonsområde. Over flere år har ki-
neserne lagt vekt på å bruke sitt ”dollar di-
plomati” for å få tilgang på baser i Pakistan, 
Bangladesh og Burma, samt flere land i 
afrika. det må også nevnes i den forbindelse 
økende kinesisk interesse for utviklingen av 

nye sjøveier i arktis. de har f eks nylig an-
modet om observatørstatus i arktisk råd. 

20. se f eks op cit, van tol, not 15, s 97.
21. Monroe-doktrinen refererer til den amerikan-

ske president James Monroe som i 1823 de-
klarerte at ”the Western hemisphere” ikke 
lenger kunne betraktes som et område for 
Europeisk innflytelse. USA ville forbeholde 
seg retten til å intervenere dersom dette skul-
le skje i fremtiden. Monroe-doktrinen er på 
mange måter den første manifestasjonen av 
USA’s økende globale interesser. 

22. se f eks lacey, Jim: ”air-sea Battle”, 
National Review Online, 14 des 11.

23. se f eks heinrichs, Raoul: ”America’s 
dangerous Battle Plan”, The Diplomat, 17 
aug 11.

24. Et forsvar for vår tid, stort prop 73s, s 7.
25. ibid, s 41.
26. general(P) diesen, sverre: ”Manøverkrig i 

det 21.århundre – er mekaniserte styrkers 
storhetstid forbi?”, NMT, nr 2 2012

27. cos Usaf, gen schwartz og cno, adm 
greenert bruker følgende formulering 
for å oppsummere kvintessensen av asB-
konseptet: Air Sea Battle seeks to use 
Networked, Integrated Attack-in-Depth to 
disrupt, destroy and defeat (NIA-D3) ad-
versary capabilities.

28. norge har beholdt verneplikten som rekrut-
teringsbase for verving til flere profesjonelle 
avdelinger, selv om dette medfører at bare ca 
30% av vernepliktsmassen kalles inn hvert år. 
sverige har fjernet verneplikten helt. 

29. Anderson, Bjørn m fl: Kan vi försvara oss? 
kkrva rapport, 2012, s 12.

30. ibid, s 6.
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huvudtanken med detta anförande är 
att mot bakgrund av den pågående snabba 
omställningen av globala strategiska rela-
tioner, presentera en analysmodell av kon-
fliktmönstret och därigenom tentativt söka 
besvara några frågor om svenska säker-
hetsproblem.1

vid inledningen av 1780-talet börja-
de det europeiska statssystemet – då i hög 
grad centrum för mycket av världsutveck-
lingen – alltmer störas av strategisk insta-
bilitet.2 försvagningen av det ottomanska 
imperiet och vem som skulle ta kontrol-
len över de delar som efterhand lösgjor-
des var en konfliktgenerator mellan dåti-
dens stormakter; frankrike, ryssland och 
storbritannien. revolten i de amerikan-
ska kolonierna hade lett till att de tretton 
delstaterna på den amerikanska östkusten 
frigjort sig från storbritannien och bildat 
Usa. franska revolutionen, revolutions- 
och napoleonkrigen som följde förändra-
de i grunden Europas relationer. inte minst 
påverkades synsättet på hur säkerhetsfrå-
gorna skulle hanteras. En ny modell växte 
fram under plågsamma våndor.

avsikten med det historiska exemplet 
ovan är endast att visa på att de funda-
mentala förändringarna under årtionde-
na runt år 1800 innebar en revolution i 
strategiska förhållanden och att utfallet av 
dem inte var möjligt att förutse. vid slu-

tet av den oroliga och dramatiska epoken 
hade ett mycket annorlunda Europa fram-
trätt. Mycket av grunden för den värld vi 
ser idag växte fram efter 1815 som följd av 
om välvningarna. för sveriges del innebar 
de åren stora omställningar som bland an-
nat ledde fram till insikten om att man inte 
längre kunde försöka sträva efter en regio-
nal stormaktsroll utan behövde passas in i 
ett nytt sammanhang. 

En analys av dagens strategiska förhål-
landen kan dock inte ersättas av historiska 
exempel. historien upprepar sig inte, men 
den rimmar ibland, för att tala med Mark 
twain. 

Utgångspunkten är för det första att det 
idag pågår en snabb förändring och relativ 
omfördelning i världen. aktörer med makt 
och inflytande i dagens system kommer 
dels att få minskad relativ tyngd i det inter-
nationella systemet medan andra får mer, 
dels är systemets funktionssätt i sig på väg 
att förändras. för det andra, hur kan da-
gens konflikter och konfliktmönster beskri-
vas och vilka är implikationerna av dem? 
drivkrafter för dagens och morgondagens 
konflikter får dels större och ibland oför-
utsedda effekter genom att världen idag är 
sammankopplad på ett nytt sätt, dels har 
ekonomisk, social och politisk utveckling 
flyttat gränserna mellan dem som har makt 

Strategisk förändring – utmaningar för 
Sverige 
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 23 april 2010 av 
Niklas Granholm



52

n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

och inflytande och dem som inte har. Vad 
kan då detta innebära för sverige? 

Mot den bakgrunden kan grundfrågan 
formuleras: kan man genom en analys av 
dagens dynamiska strategiska omvärlds-
förändringar i någon mån förbereda sig 
för vad som komma skall? En induktiv me-
tod med observation och analys som grund 
förbättras nästan alltid av någon form av 
teoretisk grundidé, eller åtminstone en tan-
kefigur. Om den induktiva analysen sedan 
kan kombineras med ett teoretiskt ram-
verk, kan man ofta nå längre i förståelse. 
artikeln är därför koncentrerad till fyra de-
lar. den inleds med en översikt över de vik-
tigaste strategiska förändringsprocesserna, 
följt av en idé om konfliktmönster och hur 
man kan betrakta olika samhällstyper och 
deras synsätt på och hantering av konflik-
ter. därefter görs ett försök till syntes av 
den induktiva analysen och den valda teo-
retiska modellen. analysen avslutas med 
ett resonemang om hur sverige kan förhål-
la sig till de ”de långa linjerna” i säkerhets-
politiken och de nya förutsättningar som 
är på väg att växa fram.

Beskrivning och analys måste med nöd-
vändighet bli översiktlig. alla koppling-
ar, allt viktigt och alla sammanhang får in-
te rum med det perspektiv jag valt att an-
lägga. samtidigt skulle ett motsatt förhåll-
ningssätt lätt leda till ett slags strategiskt 
frimärkssamlande, intressant endast för ett 
litet fåtal, och där målet med framställning-
en skulle riskera att förloras ur sikte. En 
karta i skala 1:1 skulle bli oanvändbar.

Del 1: Strategiska 
förskjutningar
En blick horisonten runt på utvecklingen i 
regioner samt de faktorer som tillkommit 
och förändras ger vid handen att den glo-
bala förändringen är snabb och samtidig på 

många områden. flera av förändringarna 
är dessutom sammanlänkade – de förstär-
ker varandra i vissa fall, försvagar i andra 
på sätt som är svåra att förutse. En geogra-
fisk och tematisk genomgång ger nedanstå-
ende översiktliga bild.

EUEuropa

Europeiska unionens utveckling är i flera 
avseenden en framgångssaga. genom dess 
framväxt har man lyckats bilägga flera av 
de inre europeiska konflikter som under 
1900-talet var mycket nära att totalt slita 
sönder och förstöra kontinenten. Europas 
återhämtning och de europeiska gemenska-
pernas utveckling kunde ske under det kal-
la krigets frysta men farliga läge. samtidigt 
ligger spänningar kvar och motsättningar 
mellan nord- och sydeuropa, rikare och 
fattigare, ”katolskt” och ”protestantiskt”, 
kvarliggande stormaktsreflexer och inte 
minst frågan om den gemensamma inre 
marknaden, med valutan som viktig bygg-
sten, verkligen står rycken. den svåra kri-
sen för den gemensamma valutan har hit-
tills visat sig svårlöst. det är något av en 
öppen fråga om den överlever i nuvarande 
form och vilka effekterna på den vidare ut-
vecklingen blir. 

det som redan är tydligt är att EU-
Europa har svårt att få ihop agerandet när 
det gäller den yttre relationen, medan de 
inre relationerna kan hanteras. den vidare 
institutionella utvecklingen bromsas eller 
hindras helt så länge Eurokrisen inte kan 
lösas. EU kommer därför inte på länge att 
bli den enhetliga ”nya” form av makt som 
mer optimistiska bedömare trott. 

USA

Usa fortfar att vara den enskilt starkas-
te makten i världen i kraft av formidabla 
resurser för hård säkerhet. den tidigare 
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starka ekonomin har dock långsiktiga 
problem, och det råder frågetecken kring 
den amerikanska modellens funktionssätt 
på sikt. En omställning från den utrikes-
politiska alleingang som varit särskilt tyd-
lig under det senaste årtiondet, kan kom-
ma att ersättas av en strategi som än mer 
använder sig av allierade och olika samar-
beten. flera samtidiga och övergripande 
trender präglar amerikanskt utrikes- och 
säkerhetspolitiskt agerande. På attentaten 
den 11 september 2001 följde interventio-
nerna i afghanistan och irak, där resulta-
ten efter drygt tio års strävanden med na-
tionsbyggande och bekämpning av isla-
mistiskt grundade uppror, ifrågasätts av 
många centralt placerade bedömare. Ett 
mindre interventionsvilligt Usa har blivit 
följden. det starka fokus på antiterrorism 
som också följde på ”9/11” har delvis lyck-
ats, men till ett högt pris för Usa:s anseen-
de internationellt. 

landet tycks nu ha gått in i en fas som 
lett till en förnyad betoning av relationer-
na med stillahavs regionen, sydostasien, 
med asEan-länderna och australien i 
särskilt fokus. kinas makttillväxt är en 
av de tydligaste faktorerna som drivit på 
denna utveckling. syftet är att försäkra sig 
om att kinas fredliga uppstigande fortsät-
ter att vara fredligt.3 konturerna kan skön-
jas av en amerikansk strategisk prioritets-
ordning där asien kommer i första hand, 
Mellanöstern som andra prioritet och de 
transatlantiska relationerna som tredje. 

samtidigt är sannolikt en militärstrate-
gisk omprioritering på väg avseende tyngd-
punkterna mellan de olika försvarsgrenar-
na. Usa:s långsiktiga ekonomiska problem 
medför en utplanande eller minskande för-
svarsbudget. På sikt betyder det färre enhe-
ter och förband, samt strävan att undvika 
utdragna interventioner till lands. kravet 
på att bevara handlingsfrihet och större 

flexibilitet pekar på ett skifte från en konti-
nental till en mer maritim tyngdpunkt i den 
militära resursutformningen. Utvecklingen 
av nya militärstrategiska koncept som 
AirSeaBattle (asB) är en indikation på det. 
kan man inte vara överallt samtidigt är det 
viktigare att snabbt kunna flytta tyngd-
punkten i en insats dit den behövs mest, 
men samtidigt behålla flexibilitet och und-
vika att fastna för lång tid. Ett sådant mi-
litärstrategiskt koncept innebär en möjlig-
het till graderad påverkan utan alltför höga 
politiska och ekonomiska kostnader. Usa 
blir på sikt sannolikt mer av en sjömakt än 
det varit på länge.

Usa:s ekonomiska problem till trots 
kommer landet att fortfara vara den star-
kaste militärmakten i världen, men de 
långsiktiga trenderna talar för att det finns 
flera regionala utmanare världen över som 
i kraft av sin ekonomiska tillväxt kan ut-
vecklas till regionala stormakter. kan Usa 
fortfara att vara dominerande makt alltid 
och överallt i framtiden?4 Utmaningen för 
det amerikanska politiska systemet är om 
insikten om den relativa maktförlust som 
är på väg kommer att reflekteras av en 
mot svarande inre utveckling.5

Ryssland

ryssland tycks ha missat stora delar av 
möjligheterna till modernisering som upp-
stod efter sovjetunionens sammanbrott 
och utvecklas alltmer i riktning mot auto-
krati. rysslands långa tradition av ”upp-
ifrånreformer”, innebär konsekvenser för 
ryssar och omvärlden. kostnaderna blir 
ofta stora samt innebär ett närmast feo-
dalt förhållande mellan styrande och styr-
da som är svårt att förändra. det starka 
beroendet av energisektorn gör ryssland 
sårbart, men samtidigt förutsägbart. rysk 
strategisk kultur utesluter inte aggressivt 
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agerande mot omvärlden och ett omfattan-
de mili tärt upprustningsprogram är under 
genom förande efter 1990-talets svaghets-
period. föreställningar på central besluts-
nivå om fördelarna med ett ryskt imperium 
och att ryssland skulle ha särrättigheter 
gentemot sina grannländer dröjer sig kvar 
och speglas i landets utrikespolitiska age-
rande. våldsanvändning mot grannländer 
för att uppnå politiska mål är alls inte ute-
slutna, där det rysk-georgiska kriget 2008 
är ett tydligt exempel.6 

Arktis med Nordatlanten och 
Barentsregionen

arktis är en region som hittills på många 
sätt har legat ”bortom” resten av världen.7 
främst som funktion av klimatförändring-
arna i Arktis uppstår flera andra ordning-
ens effekter som på sikt kommer att för-
ändra regionens strategiska roll och ställ-
ning på flera punkter som redan syns i 
norden.8 helt nya transoceana farleder är 
på väg att öppnas, regionens stora poten-
tiella energi- och mineralresurser blir till-
gängliga, staters överlappande territoriella 
anspråk, fiskefrågor, en förändring av re-
gionens militärstrategiska ställning och ur-
befolkningarnas rättigheter, är bland de 
viktigare. 

insikten om den snabba arktiska dyna-
miken har också lett till en institutionell 
utveckling där t ex nya bindande samar-
betsavtal för sjöräddning slutits mellan de 
arktiska staterna, med arktiska rådet som 
förhandlingsforum. arktiska rådet har 
ock så utvecklats självt, och är på väg att 
bli det viktigaste forat för samarbete och 
sam tal om det nya arktis som nu växer 
fram. arktiska rådet har dock ett uttryck-
ligt förbud mot att ägna sig åt frågor som 
rör militär säkerhet inskrivet i sina statuter. 
Även om arktis idag är ett militärt lågspän-

ningsområde, finns risker att utvecklingen 
leder till ökad spänning. de stora naturre-
surser och kommande transoceana farleder 
som finns i regionen är viktiga eller cen-
trala för de arktiska staterna och mycket 
står på spel. Det finns därför behov av att 
hantera också de frågorna för att undvika 
ökad spänning och minska risken för inci-
denter av olika slag. Behovet av utveckling 
av ”trafik och uppträdanderegler” och oli-
ka slag av förtroende skapande åtgärder för 
det nya arktis är tydligt. 

de olika förändringsfaktorerna i arktis 
utvecklas enligt egen inre logik och hastig-
het och gör utvecklingen i arktis svårför-
utsägbar. vi kommer att få ett nytt arktis 
som kopplas till de strategiska samman-
hangen i resten av världen på ett helt an-
nat sätt än någonsin i modern tid. tre ex-
empel på det är vad som är på väg i den 
nordatlantiska regionen, som utgör en del 
av arktisregionen. delvis skilda processer 
påverkar det strategiska mönstret där.

för det första är grönland på väg mot 
full självständighet på sikt. det självstyre 
man har sedan 2009 är under utveckling, 
och den klart uttryckta viljan från grön-
ländarna är att man önskar självständighet 
på sikt. grönlands framtida utrikesrelatio-
ner och ställning kommer därmed upp på 
agendan: vilket slags grönland skulle det 
bli? räcker inkomsterna för att driva lan-
det? hur skulle de säkerhetspolitiska rela-
tionerna se ut? 

för det andra har islands kriser – eko-
nomisk, försvarspolitisk, och inrikes – på-
verkat landets ställning. Usa har minskat 
sitt engagemang för landets militära för-
svar samtidigt som rysk aktivitet i regionen 
ökat. den ekonomiska krisen har passerat 
bottenläget, men landet har ännu lång väg 
kvar till återhämtning. de inrikes motsätt-
ningarna rörande islands natomedlemskap 
och missnöjet med hanteringen av den 
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ekonomiska krisen är också en del av bil-
den samtidigt som landet ansökt om EU-
medlemskap. islands kriser är ännu inte 
överståndna, även om inkomsterna från 
det välskötta fisket, närmast gratis geoter-
misk energi och en ung och relativt välut-
bildad befolkning inger hopp.

för det tredje håller Barentsregionen på 
att förändras. den ekonomiska tillväxten 
i regionen är stark, ny infrastruktur byggs, 
nya gruvor öppnas och inflyttningen till 
regionen är stor. nordostpassagen, en av 
arktis nya transoceana farleder, börjar 
och slutar i Barents hav. området innehål-
ler stora olje- och naturgasresurser och är 
ett av världens rikaste fiskevatten. Olösta 
territoriella frågor finns och regionen är 
av central militärstrategisk betydelse för 
ryssland. 

den sammanlagda bilden av dynamiken 
i den nordatlantiska regionen pekar på att 
en ny verklighet håller på att växa fram där, 
som inte minst påverkar de nordiska säker-
hetspolitiska sammanhangen.

Kina och Sydasien

den kinesiska makttillväxten nämns ib-
land som om den vore ett nytt fenomen. 
Men kinas omorientering som påbörjades 
redan 1978/79 har lett till en makalös ut-
veckling. tidigare katastrofal politik – det 
stora språnget och kulturrevolutionen – har 
kunnat undvikas. En ytterligt stark ekono-
misk utveckling har lyft hundratals miljo-
ner människor ur fattigdom, skapat en ex-
portindustri samt möjligheter till omfattan-
de militär upprustning. följderna regionalt 
och globalt är djupgående. nytt är att kina 
inte längre vill dölja sin styrka utan upp-
träder alltmer självsäkert i internationella 
sammanhang. det skapar i sin tur osäker-
het om hur kina kommer att agera interna-
tionellt, vilka verktyg och metoder landet 

kommer att använda sig av och vilka kon-
sekvenser för det internationella systemet 
som detta medför.9 

kinas exportbaserade ekonomiska till-
växt är sannolikt en av de snabbaste nå-
gonsin. den troligaste utvecklingen är att 
kina fortsätter den övergripande linjen 
med att hävda statssuveräniteten och där-
med håller en låg profil i många internatio-
nella sammanhang. rädslan för att inter-
nationellt engagemang ska spilla över i inre 
konflikter färgar var och hur man väljer att 
uppträda – engagemang i afrika men knap-
past i afghanistan. samtidigt ställer kinas 
starka ekonomiska utveckling landet inför 
flera dilemman. Kan man fortsätta att hål-
la en låg profil samtidigt som landets in-
flytande efterhand ökar? Vad innebär ki-
nesisk nationalism där 1900-talets föröd-
mjukelser inte är glömda för landets utri-
kespolitik idag och i morgon? kommer det 
politiskt auktoritära kina att kunna ack-
ommodera en växande medelklass krav på 
politiska rättigheter och en rättstat? hur 
ska de allvarliga demografiska utmaning-
arna mötas? kinas utveckling är en av de 
långsiktiga verkligt stora globala frågorna. 
Är kinas inre motsägelser för stora för en 

”linjär” makttillväxt?
indien är den andra asiatiska stormak-

ten som nu träder fram. dess karaktär är 
helt annorlunda än kinas – landet är värl-
dens största demokrati. i kraft av långsik-
tigt högre ekonomisk tillväxt till följd av 
inre reformer är indien ett av de länder 
som kan komma att få en starkare regional 
och global roll. detta är dock långtifrån sä-
kert. Både de yttre och inre problemen är 
formidabla – det politiska och administra-
tiva systemets funktionssätt, miljömässiga, 
etniska och ekonomiska motsättningar bi-
drar till att bromsa landet och kan i vär-
sta fall stoppa utvecklingen. inte minst den 
omfattande korruptionen hämmar nödvän-
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diga investeringar. kärnvapenrelationen 
med kina och Pakistan gör också att säker-
hetsriskerna ökat och kommer att förbli 
höga.

den sydostasiatiska regionen präglas 
också utifrån historiska skäl av skilda tra-
ditioner och etnicitet, vilket innebär att 
det finns lite av samsyn när det gäller sä-
kerhetsfrågorna. regionens multilaterala 
fora – ASEAN m fl – är inte på långt när 
så utvecklade som t ex Europeiska unio-
nen, som för regionens stater inte framstår 
som ett efterföljansvärt exempel. regionen 
präglas snarare av maktbalanstänkande 
och bilaterala relationer än av multilatera-
la strävanden.

Mellanöstern och Iran

regionen har länge varit fokus för någ-
ra av världens mest långvariga och svår-
lösta konflikter. De senaste två årtionde-
na har två stora krig utspelats i regionen: 
gulfkriget 1990–1991 och 2003 och fram-
åt. Minst två mindre krig, mellan israel 
och libanon 2006 och mellan israel och 
gaza 2008/2009 hör också till bilden. i 
och med irakkriget 2003 bortföll irak som 
regional motvikt till iran. irans regionala 
maktutveckling har sedan dess varit tyd-
lig. kärnvapen är en del av den regionala 
säkerhetsbilden. den israelisk-palestinska 
konflikten visar inga tecken på att vara på 
väg mot en långsiktig lösning. 

de arabiska upproren från januari 2011 
och framåt har tillfört ytterligare strategisk 
dynamik till regionen. den ”modell” som 
varit grundmönstret sedan tidigt 1960-tal, 
där auktoritära och ofta sekulära dynastier 
höll sig vid makten med stöd från olika ex-
terna och regionala stormakter, har till sto-
ra delar fallit samman. sedan dess har ut-
vecklingen varit både snabb och skiftande i 
regionen. i några länder har auktoritära re-

gimer störtats och ersatts av rimligt demo-
kratiskt legitima, i ett fall – libyen – med 
hjälp av utländsk intervention. i andra har 
regimerna hållit sig kvar med hjälp av ex-
ternt stöd och massiv repression. i syrien 
utvecklades motsättningarna snabbt till ett 
fullskaligt inbördeskrig. när detta skrivs är 
dödstalet c:a 25 000 och hundratusentals 
syrier har flytt landet. Regionalt medför 
den syriska konflikten ökad konfliktrisk i 
ett mycket känsligt område. internationellt 
ingripande blockeras av oenighet i fn:s sä-
kerhetsråd.

Mellanösterns strategiska ”normalbild” 
präglas av kontinuerlig konfrontation, 
åter kommande öppna konflikter och strä
van efter att på olika sätt skaffa sig säker-
het genom rustningar, inkluderande mass-
för störels evapen. de arabiska upproren 
har tillfört en ytterligare dimension; strä-
van efter regeringar med större folklig le-
gitimitet har lyckats här och var, men nu 
pågående öppna konflikter riskerar leda 
till mer omfattande regionala krig, kanske 
med starkare etniska och religiösa förteck-
en. regionen är antagligen den farligaste 
vad avser öppen krigsrisk i världen idag. 
Det är en öppen fråga om de konflikter re-
gionen nu genomgår är början på en snabb 
transition till ett nytt, stabilt och fredligare 
läge, eller om utvecklingen istället innebär 
början på en långvarig period med öppna 
konflikter. 

Latinamerika

demokratisering pågår i latinamerika 
och regionala stormakter växer fram. På 
sikt hävdar sig Brasilien som kontinentens 
stor makt i kraft av storlek, befolkning och 
eko nomisk tillväxt samt inte minst den de-
mokratisering som skett under de senas-
te årtiondena. USA:s relativa inflytande 
över regionen minskar. Man kan säga att 
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kontinenten – trots mycket stora regiona-
la skillnader – går från att länge ha varit 
ett objekt för andras intressen till att bli en 
region med större tyngd i det internatio-
nella systemet än tidigare. Å andra sidan 
innehåller regionen länder där utveckling-
en inte varit så entydigt positiv – korrup-
tion i kombination med populistisk poli-
tik bromsar delar av den latinamerikanska 
utvecklingen.

Afrika

Ett av afrikas huvudproblem är att svaga 
stater ger utrymme för rovdrift på resur-
ser. Många länder plågas av korruption 
och de statliga funktionerna är ofta sva-
ga, vilket gör ekonomisk utveckling osä-
ker. koloniala gränsdragningar förstärker 
ibland etniska motsättningar. i delar av 
afrika är den ekonomiska tillväxten sam-
tidigt stark och kommer att leda till bättre 
möjligheter för socioekonomisk utveckling. 
Bättre politiskt ledda länder och förbättrad 
administration ger fördelar. Bilden är blan-
dad och olika regioner i afrika utvecklas 
mycket olika.

kinas agerande i afrika med governme-
nt-to-government-avtal med få eller inga 
krav på transparens, understödjer ofta 
auktoritärt styre ekonomiskt och idémäs-
sigt, och ger samtidigt en ekonomisk struk-
tur och uppbyggnad med slagsida mot rå-
varuutvinning. Många afrikanska stater 
riskerar att hållas kvar i en ensidig råvaru-
leverantörsroll. samtidigt försvagas de tra-
ditionella relationerna med de tidigare eu-
ropeiska kolonialmakterna.

kan de två, tre starkaste afrikanska mak-
terna demokratiseras och genom att utgöra 
ljuspunkter för andra sprida utvecklingen 
över kontinenten eller får vi se en återgång 
till fler auktoritära stater som förstärks av 

den kinesiska strategin för att säkra till-
gång till råvaror och jordbruksmark?

Kärnvapen

Åtminstone två trender tycks samtidigt 
vara verksamma i frågan om kärnvapen-
spridning. för det första strävan efter över-
enskommelser som innebär rustningskon-
trollavtal mellan de största innehavarna av 
massförstörelsevapen – Usa och ryssland. 
Ett nytt rustningskontrollavtal, start iii, 
det första sedan 1986 års inf-avtal, har 
överenskommits men ännu inte ratificerats. 
trots de i start iii föreslagna nedskär-
ningarna av kärnvapenarsenalerna kom-
mer en rejäl förmåga till ömsesidig förstö-
relse att finnas kvar. Supermakterna kan 
fortsätta vara supermakter, men till en läg-
re kostnad än tidigare. detta pekar också 
på att den risk för en nukleär slagväxling 
mellan Usa och sovjetunionen som präg-
lade det kalla kriget ligger långt borta. för 
det andra syns allt starkare åtgärder för att 
hindra stater att skaffa sig egen kärnvapen-
kapacitet. grundöverenskommelserna om 
hur detta arbete ska implementeras sker 
inte i de etablerade internationella organen 
utan allt oftare på konferenser med särskilt 
inbjudna stater. En ny faktor är också de 
åtgärder på internationell nivå som vidtas 
för att hindra icke-statliga aktörer att skaf-
fa sig massförstörelsevapen, samtidigt som 
kärnvapen- och missilteknologi blir till-
gänglig för allt fler länder. 

Terrorism och piratverksamhet – 
två ”nya” affärsmodeller

terrorism som metod är inte ny. det nya 
är att metoderna nu tillämpas i en ny ram. 
den farligaste varianten – islamistisk ter-
rorism med utopiska mål – kan åtminstone 
delvis ses som en reaktion på utvecklingen 
de senaste årtiondena i främst arabvärlden. 
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den modernisering som trots allt sker där 
blir skev och uppfattas hota traditionel-
la värden. Utebliven ekonomisk, politisk 
och social utveckling har lett fram till en 
motreaktion där allt mer extrema metoder 
motiveras med religiösa motiv. den mo-
dell för kontraterrorism som utvecklades 
under efterkrigstidens avkolonialiserings-
krig där terroristiska metoder kom till an-
vändning var ofta baserad på maoistiska 
koncept om folkkriget. vad som tycks ha 
skett är en vidareutveckling där det globa-
liserade samhällets teknik och metoder an-
vänds över hela världen för att sprida ter-
ror. den globala jihadisten är ett begrepp 
som kommit att karakterisera denna ver-
sion av terrorism.10 Ett slags ”affärsmodell” 
med motiveringskampanjer, aktiv rekryte-
ring över hela världen, finansiering, ideolo-
gisk uppbyggnad, utbildning, träning, pla-
nering och genomförande av attacker har 
växt fram. den kan utnyttja modern infor-
mationsteknik och rörlighet över världen. 
Problemet kommer att vara ett inslag i den 
strategiska bilden för lång tid framåt.

Piratverksamhet, kapning av fartyg 
till sjöss för ekonomisk vinning, uppstår 
främst som en följd av svaga eller kollap-
sade stater. den har länge trotts höra till 
en gången tid, men har under det senaste 
årtiondet återkommit. stater där det stat-
liga våldsmonopolet kollapsat eller aldrig 
riktigt etablerats är en av förutsättningar-
na för att moderna pirater ska kunna eta-
blera sig. Ett nytt slags ”affärsmodell” har 
uppstått. inte längre är det fartygens laster 
som plundras och säljs vidare utan i stäl-
let hålls besättningen gisslan med fartyget 
och lasten och redarna utsätts för utpress-
ning mot kontanter. affärsmodellen fort-
sätter att utvecklas – underleverantörer, 
speditörer, förhandlare, kurirer och kom-
munikatörer används alla i denna lukrati-
va verksamhet. rederierna betalar utpres-

sarna, satsar omfattande resurser på säker-
hetssystem och beväpnade vakter ombord, 
medan kostnaden skickas vidare till indu-
stri och konsumenter. lösensummorna för 
last, besättningar och fartyg ökar år från år, 
och tiden som gisslan blir längre och läng-
re. intill alldeles nyligen har det visat sig 
svårt att annat än tillfälligt dämpa antalet 
piratattacker.

i och med att en modern framgångsrik 
affärsmodell för pirateri etablerats som 
följd av långvarig statlig kollaps på afrikas 
horn är det sannolikt att den kommer att 
sprida sig till andra områden med liknande 
förutsättningar. framgångsrika affärsmo-
deller kopieras ofta, men färgas då av loka-
la förhållanden. Piratverksamhet som väx-
er till så att kostnaden – mänsklig och eko-
nomisk – skulle börja hota de globala han-
delsflödena och hota rörelsefriheten värl-
den över skulle kräva insatser på en helt 
annan nivå och med ett bredare anslag än 
idag. Modern piratverksamhet som affärs-
modell har etablerat sig, vidareutvecklas 
och kommer att bli kvar länge som ett in-
slag i den globala maritima normalbilden.

Fysisk och virtuell globalisering 

globaliseringen är inget nytt fenomen i 
sig och den sker idag på flera plan samti-
digt. redan från och med 1500-talets bör-
jan uppstod en global världshandel genom 
utveckling av sjöfart och handel. varor, 
människor, idéer kunde nu överföras och 
utbytas på ett sätt som tidigare inte varit 
möjligt. globaliseringen utvecklades vida-
re under följande århundraden. idag hål-
ler runt 50 000 större handelsfartyg och 
c:a 300 miljoner containrar cirkulationen 
av insatsvaror tillverkade produkter igång. 
det är en av de centrala grundförutsätt-
ningarna för dagens globala handelssystem. 
systemet är också av avgörande betydelse 
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för tillverkningsindustrin – genom att lag-
ren med insatsvaror flyttats ut till havs i 
containrar och anländer just in time för 
produktion, har tillverkningen blivit myck-
et rationell, men samtidigt ytterst beroende 
av jämna och säkra flöden.

globaliseringen har under de senas-
te årtiondena utvecklats starkt som följd 
av utvecklingen av teknologi för telekom-
munikation. En virtuell hopkoppling sker 
och ger stora fördelar genom den myck-
et snabbt ökande tillängligheten till stora 
mängder data och information. det går allt 
lättare att se vad som sker och hur andra 
människor lever. Åtminstone två trender 
verkar samtidigt på detta område. den ena 
innebär att den nya teknologin – manifes-
terad genom internets olika versioner – gör 
det svårare för regeringar och stater att 
kontrollera informationsflödena. Allt mer 
information finns tillgänglig i elektronisk 
form. det talas om projekt för digitaliser-
ing av all information.

stora fördelar står att vinna för den som 
kan använda sig av teknologin. Minskade 
transaktionskostnader för information och 
underlättande av handel, inte minst finan-
siella transaktioner följer. 

den andra trenden är strävan att kon-
trollera och dra nytta av ”nätet”. Både 
statliga och icke-statliga aktörer använder 
sig av teknologin för att få fram egna bud-
skap, styra, begränsa, kontrollera och för-
vränga informationen, eller använda sig 
av teknologin för kommersiella respektive 
kriminella syften.

den snabba hopkopplingen av världen – 
fysisk och virtuell – ger alltså stora förde-
lar men innebär samtidigt stora risker. Ett 
hopkopplat system kommer alltid att vara 
känsligt för återkopplingar och störningar 
av olika slag och kan råka i självsvängning. 

En del av orsakerna till den globala finans-
krisen kan hänföras hit. om ett system där 
medel kan flyttas runt, och där informatio-
nen om dess status inte alltid är klar, där 
beslut måste fattas sekundsnabbt eller allt 
oftare helt automatiserat genom s k robot-
handel, förstärks i kriser kända marknads-
mekanismer: den vilda pendlingen mellan 
eufori och förtvivlan. när systemet funge-
rar bra, vilket det oftast gör, går det väldigt 
bra. när det går det illa går det väldigt illa, 
med stora konsekvenser. 

Klimatförändringar

En överväldigande majoritet av forskar-
samhället anser, stödd på omfattande mät-
data, att jordens klimat blir varmare och 
att mänsklig påverkan är en viktig del av 
förklaringen till uppvärmningen. den ve-
tenskapliga diskussionen om detta har 
bl a lett till förslag om att en ny geologisk 
epok – Antropocen – nyligen har inletts.11 
klimatet har visserligen alltid förändrats 
sett över en geologisk tidsskala, men de 
förändringar som nu är på väg att slå ige-
nom, kommer så snabbt att anpassningen 
till dem blir svår eller omöjlig för många 
arter. Följderna för flora och fauna är om-
fattande och påtagliga. Extrema väderhän-
delser blir vanligare, sjukdomsmönstren 
påverkas, skördeutfallen förändras och blir 
mer ovissa. nya farleder för internationell 
handel öppnas och vissa kustregioner blir 
på sikt helt eller delvis obeboeliga på grund 
av havs nivåhöjningen. Utvecklingen ska-
par risk för motsättningar och spänningar 
och kan t ex leda till stora variationer i pri-
set på jordbruksprodukter och andra för-
nödenheter, vilket kan öka behovet av lag-
ring för att avhjälpa bristsituationer. 
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Efterkrigstidens internationella 
system – multilateralism med 
problem

det system för att bevara fred, säkerhet och 
stabilitet som skapades som följd av andra 
världskriget med senare vidareutveckling-
ar och påbyggnader, speglar en mycket an-
norlunda värld än dagens. fokus låg på 
nationalstaten, och de mäktigaste av andra 
världskrigets segrarmakter gavs särrättig-
heter som skydd för egna centrala intres-
sen. de institutioner som byggdes upp kom 
att spegla den globala makt fördelningen 
åren efter 1945.

Idag hanteras allt fler av de viktigaste 
och mest brännande första rangens frågor 
också i andra fora eller informella klub-
bar: g7, g20, davosmöten, ”kvartetter”, 

”kontaktgrupper”, Bric-länder, strand-
tomtsägare i Arktis, m fl. Listan kan gö-
ras längre. 

klimatkonferensen i köpenhamn i de-
cember 2009 är ett konkret exempel på hur 
viktiga frågor hanteras idag. dels var sys-
temet som konferensen baserades på grun-
dat på likaberättigande – ett land, en röst 

– dels var det klart att de större länderna, 
som ju skulle beröras mest av förslagen 
till utsläppsbegränsningar, lyckades dri-
va frågorna i en för dem fördelaktig rikt-
ning. En del av orsaken till att ett bindande 
avtal om utsläppsminskningar inte kunde 
uppnås låg sannolikt i strukturen. Åsikts-
skillnaderna var för stora mellan de min-
dre staternas önskan om ett avtal och stor-
makternas strävan att komma ifrån mötet 
med så få eftergifter som möjligt. Effekten 
blev inte bara ett uteblivet avtal på ett cen-
tralt område, utan också att själva förhand-
lingsprocessen, sättet att hantera frågorna, 
råkade i vanrykte. 

En tydlig trend är alltså att flera av de 
centrala institutioner som byggts upp, och 

som framförallt mindre stater satsat på, 
”skaver” alltmer. kan fn-systemet med 
dess olika delar anpassas och reformeras 
så att det bättre speglar en ny och annor-
lunda värld? Är andra och mer temporä-
ra fora och grupperingar på väg att ersätta 
FN som centrum för alltfler av de viktigare 
konflikthanterings processerna? Antingen 
sker en reformering av fn-systemet för att 
bättre spegla de reella maktförhållande-
na i dagens värld, eller så får vi se en fort-
satt försvagning av FNsystemet. Här finns 
redan flera varnande exempel där FN in-
te stötts tillräckligt av sina medlemsländer 
samt självt begått allvarliga misstag med 
katastrofala följder: folkmordet i rwanda, 
kriget i Bosnien-hercegovina, andra irak-
kriget, Oil for Food-programmet, de nyss-
nämnda klimatförhandlingarna, och in-
te minst det pågående inbördeskriget i 
syrien. 

de problem som det internationella sys-
temet genomgår, försvåras av ideologiska 
motsättningar mellan synsätten på vilken 
roll staten ska spela och dess grad av in-
blandning i det globala ekonomiska syste-
met. En centraliserad, ofta auktoritär mo-
dell med olika varianter av statskapitalism 
ställs mot en marknadsliberal, demokra-
tisk och ”västerländsk” modell. den rå-
dande ordningen, där statens tidigare roll 
som varit mer indirekt understödjande i 
ekonomiska relationer, utmanas alltmer av 
globalt orienterade statskapitalistiska sta-
ter.12

det är tillsammantaget mer som talar för 
att vi är på väg mot ett system där mer el-
ler mindre tillfälliga konstellationer hante-
rar centrala frågor än den motsatta utveck-
lingen med starkare multilaterala lösningar. 
Är vi därför på väg från en utveckling med 
ett mer regelstyrt internationellt system 
mot mer av ett slags ”stormaktskonsert”? 
det skulle i så fall bli en stormaktskonsert 
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av ett annorlunda slag än dess europeiska 
1800-talsupplaga – troligen mer av à la car-
te, snarare än en där dess medlemmar öns-
kar eller ens förmår ta sig an hela menyn av 
frågor. i så fall får vi troligen se mer av till-
fälliga och också oväntade koalitioner, med 
lösningar på internationella där långsiktig-
heten får stå tillbaka. det skulle också kun-
na leda till en trend mot en åternationali-
sering av säkerhetsmönstret där stater ser 
sig tvungna att definiera sina intressen mer 
snävt och t o m egoistiskt. Minskad förut-
sebarhet och stabilitet, och därmed försva-
gad internationell normutveckling blir i så 
fall följden. 

den bild som framträder i denna snab-
ba översikt över några av de viktigaste ut-
vecklingarna på strategisk nivå är intres-
sant. kanske mindre för de förändringar 
som är på väg i sig, utan snarare på grund 
av deras antal, samtidighet och snabba ut-
veckling. de olika regionerna och faktorer-
na utvecklas ofta enligt sin egen inre logik 
och hastighet. det kommer därför att bli 
svårt att förutse hur de kan komma att för-
stärka eller ta ut varandra. osäkerheten i 
att förutse hur det strategiska mönstret ut-
vecklas på sikt är därmed större än tidigare. 
Mycket pekar på att en annorlunda värld 
är på väg att snabbt växa fram.

Del 2: Konflikter i 
förmoderna, moderna och 
postmoderna stater
i detta avsnitt är avsikten att beskriva ka-
raktären i tre grundtyper av samhällen och 
deras synsätt på hur säkerhet kan uppnås 
och hur konflikter hanteras. Därefter görs 
ett försök att dra tentativa slutsatser av 
resonemanget. 

Ett sätt att söka analysera dagens oli-
ka konflikter i världen har lagts fram av 
den brittiske diplomaten robert cooper.13 

Enligt cooper är grunden till många av 
konflikterna i dagens värld grundade i oli-
ka grad av utveckling i olika delar av värl-
den. den enkla och användbara indelning 
han använder är i förmoderna, moderna 
och postmoderna stater. dessa existerar 
samtidigt i olika delar världen och i och 
med globaliseringen är de sammankoppla-
de som aldrig tidigare. skillnaden i utveck-
lingsgrad är det som skapar friktioner då 
synen på säkerhet skiljer sig åt mellan de 
tre idealtyperna. Av det följer att konflik-
terna ser olika ut och alltså måste hanteras 
på olika sätt. coopers modell utgör i det 
följande en utgångspunkt för diskussionen 
om dagens internationella konflikter och 
vilken hantering de kräver. 

Tre idealtyper – förmoderna, 
moderna och postmoderna stater

i de förmoderna staterna – eller klanbase-
rade samhällena – blir konflikterna ibland 
så svåra att själva strukturen för konflikt-
lösning inom ett samhälle hotas eller helt 
faller samman. resultatet blir ofta en oför-
sonlig, mardrömslik och många gånger 
mycket långvarig konflikt som river sönder 
den struktur som samhället vilar på. dess 
föreställningar och förhållningssätt gäl-
ler inte längre, men samtidigt har ett nytt 
inte hunnit få fäste. statliga strukturer för 
skydd och säkerhet – i den mån sådana alls 
finns – faller samman. 

i den situationen kan många gånger icke-
statliga aktörer ta sig ett utrymme som den 
kollapsade klanbaserade staten varken kan 
möta eller hejda. terroristgrupper och or-
ganiserad transnationell brottslighet eta-
blerar sig. dessa grupperingar frodas i re-
gioner där ingen lag råder. detta är i sig 
inget nytt fenomen, men under tidigare 
epoker kunde sådana områden ignoreras 
eller hållas i schack med små resurser av 
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militärt och teknologiskt överlägsna andra 
statliga aktörer. det nya är att organiserad 
brottslighet och terrorgrupper idag har si-
na mål och marknader i helt andra delar av 
världen som de är fysiskt och virtuellt sam-
mankopplade med.14 

i moderna stater – eller industrisamhäl-
len – är synen på hur säkerhet ska uppnås 
och upprätthållas annorlunda. staterna är 
moderna i den betydelsen att det är staten 
som har monopolet på säkerhet inom sitt 
territorium. statligt våldsmonopol, icke-
inblandning i inre angelägenheter, nationa-
lism, allianser, maktbalanstänkande samt 
under tidigare epoker ofta krav på rätt reli-
gionstillhörighet, är grundläggande karak-
täristika för den moderna staten. grunden 
är det system som utvecklades efter den 
Westfaliska freden 1648. Med det följer ett 
sätt att kommunicera mellan stater, grun-
derna till dagens diplomati samt allian-
ser, vilket senare följdes av utvecklingen av 
maktbalansbegreppet i sin moderna form. 

systemet som utvecklades efterhand 
i Europa och sedan spreds över världen, 
innebar inte att krig och konflikter und-
veks, tvärtom var de följande århundrade-
na präglade av ett stort antal öppna mellan-
statliga konflikter. Men det fanns ett över-
enskommet sätt att reglera och förhålla sig 
till konflikter. Inte minst viktigt innebar det 
att det fanns procedurer för hur de skul-
le avslutas. Krig och konflikter skulle helt 
enkelt inte kunna bli så destruktiva, lång-
variga och kostsamma som det trettioåri-
ga kriget. Under flera århundraden funge-
rade detta som grund för hur internationel-
la relationer och de friktioner och konflik-
ter som uppstod skulle hanteras. 

det ”korta” 1900talets konflikter blev 
som följd av uppkomsten av totalitära ide-
ologier i kombination med den vapentek-
nologiska utvecklingen, ytterst destrukti-
va och världsomspännande. Utvecklingen 

öppnade vägen till konceptet med totalt 
krig och vidare till risken för absolut krig. 
frågan om vem som skulle vinna eller för-
lora en sådan storskalig nukleär konflikt 
blev närmast betydelselös. 

det var också denna gång i Europa som 
det totala kriget – första och andra världs-
kriget – på sikt fick de största effekterna. 
Under den frysning av väpnade konflik-
ter i Europa som det kalla kriget innebar 
från sent 1940- till sent 1980-tal, kunde 
de europeiska gemenskaperna utvecklas 
medan två maktblock stod mot varandra: 
Usa genom nato och sovjetunionen ge-
nom Warszawapakten. gemensamt ägan-
de av viktiga produktionsresurser genom 
kol- och stålunionen, transparens mellan 
stater i beslutsfattandet, gemensam valu-
ta och med tiden också försök att utveck-
la begränsade resurser för att hantera ge-
mensamma säkerhetshot vann insteg och 
institutionaliserades i västeuropa. En om-
fattande och kontinuerlig dialog på många 
nivåer hör också till bilden. 

synen på säkerhet och hur den ska upp-
nås i det som kallas den postmoderna värl-
den – d v s EU-Europa – har därmed för-
ändrats. Mellanstatliga motsättningar in-
om Europa har genom denna utveckling 
lett till att öppna väpnade mellanstatli-
ga konflikter mellan EUmedlemsstater 
idag ter sig osannolika. det grundläggan-
de postmoderna sättet att se på säkerhet är 
alltså mycket annorlunda än det som råder 
i de moderna och förmoderna staterna.

Konflikthantering i de tre olika 
idealtyperna

i coopers tre idealtyper ses alltså frågan 
om hur säkerhet ska uppnås på myck-
et olika sätt. det skulle inte utgöra något 
problem om inte världen globaliserats på 
det djupgående sätt som nu sker. Under 
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tidigare epoker var olika delar av världen 
visserligen sammankopplade, men inte på 
samma genomgripande sätt som idag. det 
har aldrig varit så enkelt och relativt billigt 
att förflytta pengar, människor och utby-
ta information och idéer som idag. denna 
trend stärks till följd av snabb teknologisk 
utveckling.

i de förmoderna staterna, ofta med klan-
baserade synsätt på säkerhet som grund, är 
staten svag eller t o m obefintlig. Konflikter 
och tvister behandlas i en förhandling. den 
förmoderna stat som utsätts för påfrest-
ningar utifrån har många gånger svårt att 
behålla intern stabilitet. hårt etablerade 
föreställningar och sätt att hantera kon-
flikter utmanas. Ibland leder det till att ex-
terna icke-statliga aktörer utnyttjar tillfäl-
let, tränger sig in och börjar verka för att 
uppfylla egna mål: transnationell kriminell 
verksamhet och internationell terrorism, 
bägge med sina mål och marknader i mo-
derna och postmoderna stater. den förmo-
derna stat som utsätts för krafter starkare 
än den själv kollapsar och förmår inte utö-
va någon effektiv motverkan mot dessa in-
tressen eller upprätthålla inre ordning. i de 
värsta fallen öppnas ”svarta hål” där ing-
en central regering finns att förhandla med. 
grundläggande säkerhet saknas och områ-
det blir till ett hot mot grannar och andra 
delar av världen. 

aktuella exempel kan utgöras av delar 
av colombia (farc-land), afghanistan 
och somalia med omgivande farvatten. 
sinsemellan är exemplen mycket olika men 
uppvisar likartade symptom på kollapsade 
eller svaga stater. samtidigt blir effekterna 
i de moderna och postmoderna delarna av 
världen så allvarliga att motåtgärder sätts 
in. svaret har ofta blivit internationell in-
tervention, ofta mångårig, med målet att 
bygga upp nationen till en modern stat. 
framgången är ofta växlande och genom-

förs till höga mänskliga och ekonomiska 
kostnader.

i de moderna staterna har synsättet på 
säkerhet etablerats och fått utvecklas och 
mogna under lång tid. Oftast finns goda 
resurser, rutiner och metodik för både in-
re och yttre säkerhet. den internationel-
la kommunikationen avseende internatio-
nell säkerhet är väl etablerad och utveck-
lad genom statliga byråkratier. dessa stater 
hanterar ibland konflikter främst enligt ett 

”westfaliskt” perspektiv med allianser för 
maktbalans eller bilateral kommunikation. 
gemensamt för dem är att de inte har ute-
slutit militär våldsanvändning som medel 
att reglera mellanstatliga konflikter. Ibland 
ser de med misstro på multilaterala fora för 
reglering av säkerhet och föredrar att han-
tera centrala frågor i andra sammanhang 
där de anser sig mindre kringskurna. ofta 
är de moderna staterna stora eller medel-
stora stater med ett förflutet som stormak-
ter eller imperier i en tidigare epok. några 
exempel på dagens moderna stater utgörs 
av kina, indien, ryssland och i viss mån 
Usa, medan storbritannien och frankrike 
är det i mindre utsträckning. 

Med de postmoderna staterna förhåller 
det sig annorlunda. de har alltså utveck-
lats i EU-Europa och i dem har uppgif-
ten att hantera interna motsättningar varit 
mycket framgångsrik. Det finns idag ing-
en oro för öppna mellanstatliga konflikter 
i EU-Europa. alla upplever sig ha myck-
et att förlora och allt att vinna på den rå-
dande ordningen. Även om det postmoder-
na synsättet på säkerhet delas i olika grad 
över kontinenten – starkare i västra än i 
östra Europa – är fördelarna så pass över-
vägande att motsättningar kan lösas ge-
nom förhandling. Mellan EU-länderna är 
slagfältet avskaffat. Men EU har därför in-
te utvecklats till en koherent extern aktör. 
resurserna är omfattande, men för gemen-
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samt agerande i externa frågor har med-
lemsstaterna på grund av begränsad sam-
syn inte velat ge ”Bryssel” mer inflytande. 
resurser, metoder och rutiner för hantering 
av naturkatastrofer har dock inte setts som 
kontroversiella vare sig inom EU-Europa 
eller annorstädes. 

resurser för hantering av kriser och 
öppna konflikter med våldsinslag utanför 
EU har visserligen satts upp i form av EU-
battlegroups, men dessa har inte aktiverats 
trots att tillfällen funnits. Ett antal insat-
ser av mindre slag – anti-piratinsatser ut-
anför Afrikas Horn, Balkan, Kongo m fl – 
genomförs men är oftast små och tidsbe-
gränsade. konsensus begränsar ofta vad 
som kan göras, vilket ofta innebär en låg 
profil och ibland otydligt formulerade mål. 
ibland omöjliggörs en insats helt på grund 
av oenighet. Ur denna beskrivning upp-
står två frågor för den postmoderna EU-
medlemsstaten. det är svårt att uppnå en-
het utåt för EU-Europa, vilket för det för-
sta reser frågan om i vilken grad en post-
modern EU-medlem kan påräkna konkret 
och effektivt stöd om en kris eller ett hot 
skulle uppstå. den andra frågan gäller om 
strävan efter säkerhet inom Europa kan lö-
sas genom arrangemang av samma karak-
tär som för det externa agerandet? 

avseende agerandet för att hantera de 
hot och säkerhetshotande verksamheter 
som kommer ur kollapsade eller svaga sta-
ter är de arrangemang som utvecklas efter-
hand sannolikt en del av svaret. Utbyte av 
information och underrättelser, utveckling 
av metodik och rutiner med inbyggd flexi-
bilitet kan hantera flera av dessa problem.

säkerheten gentemot andra och likasin-
nade medlemsstater är som sagts ovan hel-
ler inte ett akut problem. Med de postmo-
derna staternas relation till de moderna för-
håller det sig annorlunda. EU-Europas ut-
veckling bygger på att de grundvärdering-

ar som gäller inom unionen ska ses som 
så attraktiva att strävan efter medlemskap 
ska trans formera byråkratiska och admi-
nistrativa system och på sikt också föränd-
ra grund värderingarna i samhället så att 
EU-medlemskap ter sig attraktivt att strä-
va efter. Men det är inte säkert att det syn-
sättet anses attraktivt av alla. dessutom är 
det svårt att se att EU kan ta till sig andra 
än näraliggande stater där värderingsgrun-
den redan är likartad. större, moderna sta-
ter ser inte alls självklart saken på samma 
sätt som EU-medlemmarna utan föredrar 
att hålla kvar vid andra synsätt där stater 
och deras huvudstäder spelar huvudrollen. 

Värdering av Coopers analysmodell

vid en värdering av coopers analysmodell, 
kortfattat beskriven ovan, kan man rikta 
kritik mot den på främst två punkter. den 
första rör tidsbundenheten. den första bro-
schyren, publicerad 1996, skrevs under en 
tid när mycket av optimismen efter det kal-
la krigets slut ännu präglade diskussions-
klimatet.15 den alldeles dominerande mot-
sättning som präglat världen under fyra år-
tionden hade upphört, EU hade lyckats väl 
med att ta ytterligare ett steg i integration, 
och ett ekonomiskt starkt Usa uppträdde 
som global systemgarant. Balkankrigen in-
dikerade att det internationella samfundet 
hade problem att effektivt hantera konflik-
ter under de nya förutsättningarna, men 
krigen kunde till sist avslutas. 9/11-attack-
erna låg i framtiden, liksom interventioner-
na i irak och afghanistan och den globala 
finansiella kris som nu präglar mycket av 
strategisk debatt och diskussion. 

i den bok på samma tema som cooper 
publicerade bara några år senare är tonen 
inte fullt så optimistisk.16 Här finns, förut-
om en utvecklad version av idealtyperna 
och resonemang kring dem, tillagt långa 
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resonemang som rör de frågetecken som 
börjat dyka upp om utvecklingen i Usa 
och som blev vanliga under de första åren 
av förra årtiondet. oron för en amerikansk 
överreaktion på de blodiga attackerna den 
11 september 2001 var tydlig.

den andra invändning man kan rikta 
mot coopers analysmodell är den deter-
minism den ger uttryck för. detta är inte 
någon öppet redovisad ståndpunkt, men i 
den beskrivning av världen som görs och 
indelningen i olika idealtyper, ser man tan-
ken indirekt. Mänskligheten utvecklas från 
enkla klanbaserade samhällen, via vunna 
erfarenheter till moderna stater, men des-
sa erbjuder nya svårlösta problem, som i 
sin tur innebär en övergång till ett postmo-
dernt synsätt. Men varför skulle utveck-
lingen sluta här? de postmoderna stater-
nas arrangemang för att lösa sina säker-
hetsproblem är visserligen det senaste men 
säkert inte det sist sagda ordet. 

Det finns ingen anledning att tro att ut-
vecklingen skulle avstanna när alla sta-
ter uppnått det postmoderna stadiet. det 
är sannolikt tvärtom så att den historiska 
utvecklingen kommer att leda till nya ut-
maningar som i sin tur kommer att tvinga 
fram nya lösningar, eller varianter på tidi-
gare lösningar, som idag inte kan förutses. 
En öppenhet för nya utvecklingar som in-
te kan förutses hade förbättrat framställ-
ningen.

samtidigt har coopers analys av sam-
hälleliga idealtyper något viktigt att säga 
oss. om vi inte tar hänsyn till att andra 
inte alltid delar våra egna grundläggande 
värderingar och synsätt och inte lägger oss 
vinn om att sätta oss in i dessa (om än inte 
acceptera dem), blir den globaliserade värl-
den betydligt mer svårförståelig och kon-
fliktfylld. De långa historiska linjerna som 
är en del av coopers analysmodell är cen-
trala – det är utveckling, kommunikation 

och medveten och genomtänkt interaktion 
över längre tid som kan förändra synsätt 
och värderingar och därför i hög utsträck-
ning bör prägla utvecklingen av utrikes- 
och säkerhetspolitiska handlingslinjer. 

Del 3: Försök till syntes. 
Hur väl talar vi olika 
”säkerhetsdialekter”?
vad kan då den skisserade omvärldsbilden 
av strategisk förändring och analysmodel-
len för konfliktmönster betyda för Sverige? 
vilka utmaningar ställer utvecklingen sve-
rige inför?

sverige har som cooperskt postmodern 
EU-medlem sedan 17 år i hög utsträckning 
tillägnat sig sättet att uttrycka sig och ope-
rera i EU-systemet.17 sverige har helt en-
kelt lärt sig ”brysselianska”, d v s tillägnat 
sig det synsätt på säkerhet, det uttrycks-
sätt och uppträdande som krävs av sverige 
för att agera där. den svenska statsförvalt-
ningens lokalkontor i Bryssel blir allt stör-
re år från år, och en med åren växande ka-
der av svenska statstjänstemän som verkat 
i miljön har kommit åter till stockholm 
med djupare förståelse för systemets funk-
tionssätt. 

det är kommunikationen i Bryssel och 
med EU-systemets olika organ och fora 
och därmed sammanhängande synsätt som 
med tiden har kommit att dominera tänke-
sätt och svenskt statligt internationellt age-
rande. svenska perspektiv på säkerhet har 
alltmer kommit att präglas av dessa syn-
sätt. Enligt flera aktuella studier har den-
na metodik varit mycket framgångsrik och 
sverige har alltmer kommit att ses som en 
kompetent och respekterad EU-medlem.18 
sverige som småstat i en globaliserad värld 
har genom EU funnit en väg till ökat infly-
tande, brukar det sägas.
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Under ungefär samma tidsperiod – åren 
efter slutet på det kalla kriget – har sverige 
anpassat sin försvarsmaktsorganisation 
och sitt militära agerande. sverige har bli-
vit expeditionärt i en utsträckning landet 
inte varit på mycket länge om, ens någon-
sin. samtidigt ledde 1990-talets utveckling 
till att sverige i hög utsträckning avskrev 
di rekta militära hot mot eget territorium, 
vil ket öppnade för en snabb nedläggning 
av det under lång tid uppbyggda invasions-
försvaret.19

slutet på kalla kriget innebar också sto-
ra förändringar i sveriges strategiska si-
tuation: svenskt återinträde i Europa ge-
nom EU-inträdet 1996. de olika balkan-
krigen ledde till en svensk militär insats 
från 1993. senast sverige deltog i en eu-
ropeisk stormaktskoalition under krigsli-
ka förhållanden på den europeiska konti-
nenten var 1813 i slaget vid leipzig, den 
sjätte koalitionen mot napoleon. i fn-
operationen efter libanonkriget 2006 del-
tog sverige för första gången med rustade 
krigsfartyg i Medelhavet sedan 1800-talets 
början. insatser i adenbukten och indiska 
oceanen följde därpå, även det ett nytt in-
satsområde. afghanistan är sedan 2003 yt-
terligare ett operationsområde där sverige 
aldrig tidigare verkat.

Utvecklingen i Baltikum var den stora 
förändringen i närområdet.20 de tre åter 
självständiga baltiska staterna fick i olika 
former stöd från sverige och andra. från 
en mycket försiktig och trevande början 
utvecklades det som senare kallades suve-
ränitetsstödet till bl a omfattande överfö-
ring av militär materiel, utbildningsstöd 
och utbyte, utbildningar och rådgivning 
av olika slag. det civila samhället var ock-
så aktivt, från studentkårer till cyklistför-
eningar och andra delar av organisations-
sverige bidrog i hög grad under 1990-ta-
let. från början svaga och av många ifrå-

gasatta baltiska stater kunde efterhand stå 
utan stöd och integrerades i EU och sedan i 
nato. i denna process kunde sverige spela 
en större roll än vi gjort på mycket länge.

Balkankrigen och Baltikums frigörelse 
från det kollapsade sovjetimperiet ledde 
under 1990-talet efterhand till perceptio-
nen att det mesta av närområdesproblema-
tiken fallit bort. optimismen grundade sig 
på flera utvecklingar. Integrationen i västli-
ga samarbetsstrukturer såg ut att gå bra och 
verkade stabiliserande. de militära hoten 
ansågs ha bortfallit och en positiv utveck-
ling i ryssland intecknades. hantering av 
naturkatastrofer och tekniska katastrofer 
kom istället i fokus. internationella freds-
främjande insatser i en ibland hårdare mil-
jö hade visserligen tillkommit, men delta-
gandet i och formerna för dem ansågs möj-
ligt att i värsta fall välja bort. internationell 
islamistiskt baserad terrorism tillkom från 
och med attackerna 11 september 2001, 
men kom i sverige att i första hand ses som 
en polisiär fråga och påverkade inte den 
grundläggande bilden. 

den omvärld där sverige verkar i med 
brett upplagda fredsfrämjande insatser i 
koalition med andra och på internatio-
nellt mandat är mer komplicerad, krävan-
de och ibland farligare än tidigare. för 
försvarsmaktens del står den internatio-
nella verksamheten – fredsfrämjande insat-
ser i kollapsade förmoderna stater – i abso-
lut fokus.21 vi behåller och utvecklar nöd-
vändig know-how för att hantera konflik-
ter i de förmoderna klansamhällena, vil-
ket är nödvändigt. de internationella in-
satserna syftar till att förhindra att ”svar-
ta hål” uppstår som på sikt kan utvecklas 
till hot mot oss själva. insatserna är nöd-
vändiga och de är många gånger svårare, 
mer riskfyllda och generellt mer krävande 
än tidigare. Uppträdandet där är inte be-
gränsat till försvarsmaktens insatser, utan 
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stora delar består också av civila återupp-
byggnadsinsatser, stärkande av de civila 
statliga funktionerna, korruptionsbekämp-
ning e t c. samlingsnamnet Security Sector 
Reform (ssr) sammanfattar bredden av in-
satserna.

i den postmoderna världen behövs allt-
så ett annat slag av kommunikation för sä-
kerhet än i den moderna världen. Men i 
och med att ”brysselianska” kommit att bli 
dominerande verkar ett problem ha upp-
stått. sverige kan ofta framgångsrikt kom-
municera med andra postmoderna stater i 
EU-sfären och därmed främja sina intres-
sen. likaså har vi lärt oss att uppträda i 
de fredsfrämjande insatserna i förmoderna 
kollapsade stater där det långsiktiga må-
let är att en stabil modern stat, tillräckligt 
stark för att förhindra att säkerhetshot kan 
uppstå och riktas mot oss. 

det är alltså tydligt att det är de två 
olika kommunikationerna med de andra 
postmoderna respektive med de förmoder-
na och de till dem kopplade verksamheter-
na som dominerar mycket av svenskt age-
rande för säkerhet idag. idag klarar sverige 
rimligt väl av att agera i två av de tre di-
mensionerna av kommunikation i strävan 
efter säkerhet. sverige lyckas rimligt väl att 
agera i ”Brysselspåret” och i de internatio-
nella insatserna. den kommunikation som 
förs gentemot EU-Europa tar hand om en 
del av säkerhets problemen och främjar vå-
ra egna intressen. de internationella insat-
serna utgör en annan del där vi också är 
rimligt framgångsrika. Bägge är lika nöd-
vändiga och adresserar delvis olika delar 
av säkerhetsfrågorna. Men är det tillräck-
ligt? det tycks ha uppstått en lucka i vårt 
agerande och vår förmåga till kommunika-
tion för säkerhet.

de tre olika cooperska idealtyperna av 
samhällen genererar olika synsätt på kon-
flikter och konflikthantering. Det betyder 

i sin tur att det finns behov av olika för-
hållningssätt och kommunikation i säker-
hetsfrågan. hur kommunikationen med de 
postmoderna och förmoderna staterna och 
samhällena ser ut har beskrivits ovan, men 
hur agerar och kommunicerar då en post-
modern stat som sverige med de moderna 
staterna avseende säkerhet? hos dessa har 
möjligheten att reglera internationella mot-
sättningar genom våldsanvändning inte av-
skrivits utan hålls högst levande. Är sverige 
efter EUinträdet, liksom flera andra post-
moderna stater, på väg att tappa bort en 
del av kunnandet om hur man kommunice-
rar i säkerhetsfrågor med de moderna sta-
terna när det gäller säkerhet?

de postmoderna staterna lever enligt 
cooper farligt om de inte förmår att kom-
municera på rätt sätt med de moderna sta-
terna i säkerhetsfrågorna. En postmodern 
typ av kommunikation riktad till en mo-
dern stat skulle löpa risken att missför-
stås och i värsta fall tolkas som svaghet el-
ler ointresse, med potentiellt allvarliga följ-
der, särskilt i en krissituation. för den mo-
derna statens kommunikation och signale-
ring avseende säkerhet utgör själva inneha-
vet av militärt trovärdiga resurser i lämp-
ligt avvägda volymer och med rätt kvalitet 
en del av kommunikationen i säkerhetsfrå-
gan. själva innehavet av de resurserna är i 
sig ett argument som kan verka krisstabili-
serande gentemot en modern stat.

sverige som solitt postmodern stat har 
därför under de senaste 20 åren utveck-
lat något av ett säkerhetsdilemma. På vil-
ket sätt bör sverige kunna balansera kom-
munikation och agerande i de olika dimen-
sionerna? diskussionen ovan leder mig till 
slutsatsen att det krävs olika synsätt och 
olika grundläggande innehåll i kommuni-
kationen med de olika idealtyperna av sta-
ter för att främja en postmodern stats som 
sverige säkerhet. 
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Dialekter i kommunikation för 
säkerhet

här lämnar jag den cooperska modellen för 
att ta ett steg till i analysen. de sinsemel-
lan mycket olika synsätten på säkerhet gör 
det rimligt att föra fram tanken på beho-
vet av olika dialekter i kommunikationen 
för internationell säkerhet. förenklat kan 
man tänka sig en förmodern, en modern 
och en postmodern dialekt för kommuni-
kation med andra stater avseende säker-
het. Jag har ovan hävdat att sverige i kom-
munikationen med de postmoderna sta-
terna lyckas rimligt väl i den förmoderna 
och postmoderna, men att sverige verkar 
ha tappat en del av sin förmåga i den tred-
je – den postmoderna statens kommunika-
tion för säkerhet med de moderna staterna. 
i denna ingår en lämplig nivå på lämpligt 
utformade och i den moderna statens ögon 
trovärdiga resurser för hård säkerhet.

i artikelns första del gjordes en snabb 
genomgång av de viktigare trender som 
nu präglar den globala strategiska utveck-
lingen. den sammanlagda bilden präglas 
av stor dynamik, en försvagning av multi-
laterala arrangemang och regimer och in-
te minst en ökad motsättning mellan ”nya” 
stormakter och etablerade. om utveckling-
en inte går mot att fler stater och samhällen 
anammar det postmoderna synsättet utan 
trenden mot moderna stater i stället stärks 
med ökad osäkerhet som följd, pekar även 
det på att sverige behöver förbättra sin 
förmåga till kommunikation för säkerhet 
främst med moderna stater. En global ut-
veckling där oförutsebarheten i det inter-
nationella systemet tycks öka, stärker bil-
den av att sverige som småstat i en globali-
serad värld behöver ha flera alternativa ut-
vecklade handlingslinjer och strategier för 
användning i mycket olika sammanhang. 

den slutsats man kan dra av detta är att 
de förändringar på strategisk nivå som jag 
tidigare hänvisat till gör det lämpligt med 
ett bredare och mer koherent angreppssätt 
på säkerhetsfrågorna än det vi hittills an-
sett behövligt. Med en bredare pallett av 
resurser bättre koordinerade än idag, kan 
sverige möta nya utvecklingar och minska 
risken för att bli överraskat av kriser och 
utmaningar av slag som är på väg att bli 
svårare att förutse.

det är därför svårt att se att säkerhet in-
te kommer att kosta mer än idag. den dy-
namik i omvärlden som nu kan observeras 
kräver sannolikt mer av resurser för säker-
het. det kommer också att kräva fortsatt 
utveckling av kunnande i och resurser för 
de olika dimensionerna för att upprätthål-
la en rimlig grad av säkerhet. På ett om-
råde har sverige alltså försummat det. En 
försvagning i relationen till och i kommu-
nikationen med de moderna staterna har 
uppstått. 

Del 4: Håller Sveriges 
säkerhetspolitiska 

”grundackord”?
1780-talet inledde en krisperiod i euro-
peisk historia som inte saktade av förrän 
1815 då den dåvarande stormaktskonser-
ten till sist lyckades genomdriva en stabili-
sering. i och med slutet på kalla kriget 174 
år senare, inträdde sverige strax därefter 
i en gemenskap med syften liknande dåti-
dens europeiska ”konsert”: stabilitet och 
fred i Europa. sveriges linje – 1812 års po-
litik – blev bestående som ett slags säker-
hetspolitiskt ”grundackord” under mycket 
lång tid i den meningen att sverige tvinga-
des inse att man inte längre kunde räkna 
med att ens vara en europeisk stormaktsas-
pirant. hänsynen till den för tillfället star-
kaste makten har sedan dess kommit att 
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balanseras med för ändamålet och perioden 
lämpligt utformade relationer till motmak-
ter för att uppnå maktbalans, stabilitet och 
fred. det går en lång linje från den svenska 
strategi som sattes under napoleonkrigens 
sista år fram till början av 1990-talet. vi 
befinner oss nu i en ny och föränderlig stra-
tegisk situation som är dynamisk, svårför-
utsägbar och kräver kontinuerlig följning, 
analys och åtgärder.

innebär detta att det säkerhetspolitis-
ka grundackord vi levt efter under myck-
et lång tid nu har passerat sitt bäst-före-da-
tum? i den ena vågskålen ligger kontinuite-
ten och den långa och väl utvecklade tradi-
tionen att anpassa sig till konjunkturerna 
för att skapa balans och ytterst värna na-
tionell överlevnad. småstatsrealismen har 
länge dominerat. förespråkarna för denna 
linje kan med visst fog säga att den varit 
lyckosam. landet har hållits utanför de ef-
terhand alltmer förödande och destruktiva 
krigen och ekonomisk och social utveck-
ling har följt. i den andra vågskålen ligger 
risken för att utvecklingen går i riktning 
mot ett betydligt svårare strategiskt läge 
för sverige. En utveckling där olika vari-
anter av balanspolitik blir politiskt, ekono-
miskt och moraliskt alltmer kostsamma el-
ler i värsta fall omöjliga. i det säkerhetspo-
litiska grundackordet ligger också en kul-
tur av djupt inbäddad strävan att bevara 
handlingsfriheten. 

i en värld som verkar vara på väg mot 
mer av ”konserttänkande” à la carte och 
där fungerande multilaterala lösningar in-
te längre kan tas för givna, vad för sorts 
handlingsfrihet har sverige då kvar och 
vad är den i så fall värd? så länge ing-
et dramatiskt inträffar ligger antagligen 
sveriges säkerhetspolitiska grundackord i 
sin moderna version kvar. sverige fortsät-
ter att anpassa sig efter de strategiska kon-
junkturerna, men för det krävs kontinuer-
ligt nya och föränderliga insatser och åt-
gärder i en dynamisk värld. lämpligt ut-
formade och överenskomna arrangemang 
tas fram, vilka gäller tills nya lämpliga ar-
rangemang kan överenskommas och ersät-
ta de tidigare.

slutet på den europeiska strategiska in-
stabiliteten från 1780-talet följdes av en 
period som trots flera kriser länge prägla-
des av en grundläggande stabilitet. Epoken 
hade inneburit stora och drastiska föränd-
ringar för sverige liksom för många andra 
stater i Europa. dessutom hade den va-
rit både kostsam och blodig. Utfallet kun-
de inte förutses. låt oss hoppas att analo-
gin med napoleonkrigen inte kommer att 
stämma med den skissartade analys av 
strategisk förändring som presenterats i 
denna artikel. 

författaren är forskningsledare vid foi 
och ledamot av kkrva.
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1. Jag vill rikta ett tack till de vänner och kolle-
gor som under arbetet med denna artikel på 
olika sätt har bidragit till slutresultatet med 
synpunkter på textutkast och uppslag. alla 
eventuella kvarstående svagheter i det färdiga 
resultatet är förstås författarens eget ansvar.

2. Esdaile, charles: Napoleon’s Wars. An 
International History 1803-1815, allen lane, 
london 2007.

3. debatten om Usa-kina relationen är om-
fattande. Ytterligheterna i debatten spän-
ner mellan analyser som förespråkar en slags 
maktdelning i samverkan mellan Usa och 
Kina för att undvika öppen konflikt till argu-
mentation för en mer traditionell och försik-
tig rekommendation om maktbalanspolitik 
där omfattande kommunikation och utbyte 
samt allianser behåller en känslig strategisk 
balans i regionen. för ett annorlunda och ra-
dikalt förslag till maktdelning mellan Usa 
och kina se White, hugh: The China Choice: 
Why America Should Share Power, Black inc, 
2012.

4. En utförlig diskussion om stormakters upp- 
och nedgång ur det långa tidsperspektivet 
finns i Kennedy, Paul M: The Rise and fall 
of the Great Powers: Economic Change and 
Military Conflict from 1500-2000, Unwin 
hyman, london 1998.

5. den amerikanska debatten om dessa frågor 
är även den minst sagt omfattande. några 
intressanta exempel från de senaste åren 
är Zakaria, fareed: The Post-American 
World, allen lane, london 2008; Brzezinski, 
Zbigniew: Strategic Vision. America and the 
Crisis of Global Power, Basic Books, new 
York 2012; samt den nyligen utkomna allin, 
dana och Jones, Erik: Weary Policeman. 
American Power in an Age of Austerity, 
iiss, london 2012; Exempel på intressan-
ta debattinlägg är rice, condoleezza: ”Us 
must recall it is not just any other country”, 
Financial Times, 2012-07-26 och Buchanan, 
Pat: ”america needs no more neo-imperial 
nonsense”, Financial Times, 2012-07-23. 

6. larsson, robert (red): Det kaukasiska lack-
mustestet: konsekvenser och lärdomar av det 
rysk-georgiska kriget i augusti 2008, foi-r–
2563–sE, 2008.

7. Det finns flera olika definitioner av Arktis 
som ibland används beroende på vad man 
önskar inkludera eller exkludera i analysen. i 

detta fall avses med arktis området norr om 
den 60:e breddgraden.

8. smith, laurence c: The New North. The 
World in 2050. smith gör i sin bok en ge-
nomgång av de olika faktorer som är på väg 
att förändra världen norr om den 60:e bredd-
graden. Bland annat som följd av ett varmare 
klimat förflyttas tyngdpunkten för mycket av 
ekonomisk aktivitet på sikt norrut. länderna 
i norr skulle alltså i stort sett vinna på denna 
utveckling, menar smith.

9. Se t ex Allison, Graham: ”Thucydides’s Trap 
has Been Sprung in the Pacific”, Financial 
Times, 2012-08-21. 

10. för en analys av hur utvecklingen från ma-
oistiskt inspirerad terrorism som metod till 
dagens globaliserade variant, se Mackinlay, 
John: the Insurgent Archipelago. From Mao 
to Bin Laden, hurst & co ltd, london 
2009.

11. rockström, Johan et al: ”a safe operating 
space for humanity”, Nature, vol. 461/24 
september 2009. i artikeln konstateras att 
Jorden haft ett ovanligt stabilt klimat under 
de senaste 10 000 åren. denna stabila pe-
riod, som geologer kallar Holocen, har gett 
möjlighet till utveckling av mänsklig civili-
sation. denna stabilitet kan nu vara hotad. 
sedan den industriella revolutionen anses 
en ny geologisk epok ha inletts: Antropocen. 
Människan är nu den främsta drivkraften för 
global miljö- och klimatförändring. 

12. se t ex Malminen, Johannes och Winnerstig 
Mike (red): FOI:s underlag till AG Säkpol, 
foi-2012-841, 2012-08-30, s 5ff.

13. robert coopers ursprungliga text publice-
rades för första gången 1996 i broschyren 
The Postmodern State and the New World 
Order, demos/the foreign Policy centre, 
london 2000, och skrevs också av denne i 
PM-form som julläsning för dåvarande pre-
miärminister tony Blair. han vidareutveck-
lade senare sina resonemang i boken The 
Breaking of Nations. Order and Chaos in the 
Twenty-First Century, som utkom för för-
sta gången 2003, atlantic Books, london 
2004. resonemangen i detta avsnitt refererar 
coopers analys.

14. op cit, Mackinlay, John, se not 10.
15. op cit, cooper, robert 1996, se not 13.
16. op cit, cooper, robert 2004, se not 13.

Noter
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17. för en analys av kommunikationsbegrep-
pet i internationella relationer, se Jönsson, 
christer: Communication in International 
Bargaining, Pinter Publishing, london 1990.

18. tallberg, Jonas; Beach, derek; naurin, 
daniel och tiilikainen, teija: Makten 
Europa. Demokratirådets rapport 2011, sns 
förlag, stockholm 2011, s 53-76. studien 
sammanfattar mycket av den statsvetenskap-
liga forskningen om maktfördelningen mel-
lan EU:s medlemsstater. Medan de stora län-
derna ofta dominerar, finns utrymme för de 
mindre medlemsstaterna att agera i olika ko-
alitioner för att främja sina intressen i sam-
verkan med andra inom växlande koalitioner, 
beroende på vilken fråga det handlar om. 

19. nedläggningen av invasionsförsvaret var en 
process som inte kan beskrivas som välord-
nad, samtidigt som uppbyggnaden av kom-
ponenterna i det ”nya” försvaret inte fanns 
färdiga. En noggrann analys av förloppet har 
gjorts av agrell, Wilhelm: Fredens Illusioner. 
Det svenska försvarets nedgång och fall 
1988-2009, atlantis förlag, stockholm 2010.

20. fredén, lars Peter: Förvandlingar. Baltikums 
frigörelse och svensk diplomati 1989-
1991, atlantis förlag, stockholm 2004 och 
Återkomster. Svensk säkerhetspolitik och de 
baltiska ländernas första år i självständighet 
1991-1994, atlantis förlag, stockholm 2006.

21. se t ex Ekoredaktionens intervju med ÖB ge-
neral sverker göransson 2010-03-27.
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What is the Swedish Approach to the CSDP?
Inaugural speech to the Royal Swedish Academy of War 
Sciences on 23 March, 2011, by Johan Lindevall

what we today call the common security 
and defence Policy (csdP) in the European 
Union is a subset of the common foreign 
and security Policy (cfsP). the csdP is 
still under development and this address 
aims at showing that sweden in many cases 
is a strong supporter of the csdP and that 
this is completely in line with what is offici-
ally stated in the statement of government 
Policy on foreign affair1. however, there 
are also cases where an almost indifferent 
or even counterproductive swedish ap-
proach is shown.

Background
the common foreign and security Policy 
has its roots back in the early 1970s with 
the creation of an intergovernmental pro-
cess for the harmonization of positions and, 
when necessary, joint actions by the then 
members of the European communities. 
these efforts resulted in regular informal 
Foreign Ministers’ meetings. In 1986, the 
process became formalized with the in-
troduction of the single European act 
and eventually, in 1992, the common 
foreign and security Policy was created 
with the adoption of the Maastricht treaty. 
however, defence aspects were at that sta-
ge not yet included.

What seems to have served as the politi-
cal starting point for the common security 

and defence Policy2 was the European 
shortcomings during the Balkan wars. it 
was embarrassing that Europe once again 
was unable to resolve a conflict within 
its borders without the assistance of the 
United states. an anglo-french summit in 
saint-Malo in 1998 resulted in a remark-
able declaration by the french President, 
Jacques chirac, and the British Prime 
Minister, tony Blair. it was declared that 
the EU needed ”the capacity for autono-
mous action, backed up by credible mili-
tary forces, the means to decide to use 
them, and a readiness to do so, in order to 
respond to international crises”.

this declaration paved the way for sev-
eral council conclusions leading to the es-
tablishment of the Political and security 
committee, the EU Military committee 
and the EU Military staff. this was lat-
er followed by a decision to establish a 
civilian component of the csdP and the 
committee for civilian aspects of crisis 
Management was created.

another decision that was made was the 
adoption of the helsinki headline goal in 
1999. the helsinki headline goal stated 
that the EU should have the ability to, by 
2003, be able to deploy, within 60 days, a 
force of up to 60,000 troops for human-
itarian and rescue missions, peacekeeping, 
and tasks of combat forces in crisis man-
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agement, including peacemaking, and to 
sustain that force in the field for at least 
a year.

other important milestones for the 
csdP were the adoption of the European 
security strategy in 2003, the creation of 
the European defence agency in 2004 and 
the establishment of the EU operations 
centre in 2007.

the 2003 European security strategy 
identifies some challenges and key threats 
such as terrorism, proliferation of weap-
ons of mass destruction (WMd), regional 
conflicts, state failure and organized crime. 
It also identified some policy implications 
for Europe leading to the conclusions that 
the EU must:

 • be more active in pursuing its strategic 
objectives;

 • increase its capabilities;

 • pursue coherent policies;

 • work with its partners.

the overall conclusion drawn was that the 
European Union must aim at being a glo-
bal actor.

The Swedish approach to 
CSDP
What is our current Swedish official ap-
proach to the common foreign and 
security Policy? the statement of govern-
ment Policy on foreign affairs can serve as 
a tool for answering this question. clearly, 
the statement attaches a high importan-
ce to the common foreign and security 
Policy. the EU is mentioned already in the 
first paragraph as a strong voice for free-
dom and a strong force for peace in the 
world. it is stated that sweden must be 
at the heart of European cooperation and 

that the European foreign policy is our fo-
reign policy. The Statement clarifies that 
sweden has the strength to take on further 
responsibility to advance European posi-
tions. the statement also mentions that 
sweden is taking on a proactive role in its 
efforts to strengthen the European Union’s 
capacity to contribute towards civilian and 
military crisis management.

Military operations
since 2003, the EU has launched seven mi-
litary operations out of which three are still 
ongoing. none of them is even close to the 
full-scale 60,000 troops that are mentioned 
in the headline goal. it is positive to see 
that a large range of Member states have 
participated in the operations and that 
sweden thus far has participated in all mi-
litary csdP operations. the participation 
has been of a different nature and size, but 
the fact that we for a period were able to 
contribute with a force commander and 
a Force Headquarters afloat for Opera
tion atalanta is quite impressive. this 
shows that we are assuming our responsi-
bility for the csdP in this context. it is, 
however, fair to say that we are not at all 
in the forefront when military options are 
discussed in the EU as a response to a cri-
sis. the impression often given is that we 
would prefer that the EU stayed out of mi-
litary operations and left these tasks to 
nato as was the case in libya. 

CONCORDIA
The first military CSDP operation was 
operation concordia in the former 
Yugoslav republic of Macedonia in 2003. 
the core aim of the operation was, at the 
explicit request of the fYroM govern-
ment, to contribute further to a stable and 
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secure environment and to allow the im-
plementation of the august 2001 ohrid 
framework agreement. it must be recog-
nized that the operation contributed to the 
efforts of achieving a peaceful, democra-
tic and prosperous country and no inter-
national presence is now required. today, 
fYroM has the status of candidate coun-
try to the European Union. sweden partici-
pated in this operation with a monitoring 
team.

ARTEMIS
also in 2003, the EU launched operation 
artEMis in the democratic republic of 
congo (drc). the operation was aimed at 
contributing to the stabilization of the se-
curity conditions and the improvement of 
the humanitarian situation in Bunia in the 
eastern parts of the democratic republic 
of the Congo. The operation ended offici-
ally on 1 september 2003 with the hando-
ver to Un forces. this operation has been 
regarded as the starting point for the de-
velopment of the EU Battlegroup concept. 
in this operation, sweden participated 
with a special forces unit, which clearly 
strengthened our credibility as a partner in 
the European co-operation.

ALTHEA
in 2004, the EU decided to conduct a mili-
tary operation in Bosnia and herzegovina 
(Bih) and operation althEa was laun-
ched on 2 december 2004. in reality the 
EU operation took over most of the re-
sponsibility of nato sfor and still today 
this operation adds to the EU’s political en-
gagement in BiH. The Council confirmed, 
in october 2010, the EU’s commitment to 
a continuing executive military role to sup-
port Bosnia and herzegovina and to the 

continuing provision of non-executive ca-
pacity-building and training support. the 
operation is still ongoing but at a much lo-
wer intensity than in 2004, and discussions 
are in progress regarding their possible ter-
mination. sweden has participated in the 
operation with mine- clearing units and an 
airbase unit.

EUFOR RD Congo
in 2006, the EU once again launched an 
operation in the democratic republic of 
the congo. the aim this time was to sup-
port the United nations mission in the drc 
during the election process. the operation 
was called operation EUfor rd congo. 
the United nations security council aut-
horized the temporary deployment of an 
EU force to support the Un during the pe-
riod encompassing the presidential elec-
tions in the drc. the military operation 
was conducted in full agreement with the 
authorities of the drc. in this operation, 
sweden once again participated with a 
special forces unit.

EUFOR Tchad/RCA
in 2007, an operation in africa was once 
again discussed, and subsequently laun-
ched on 28 January 2008. the operation 
EUfor tchad/rca was a military brid-
ging operation in eastern chad and the 
north-east of the central african republic. 
the operation ended about a year after it 
was launched with the handover to the Un 
mission MinUrcat. the objectives were:

 • to contribute to protecting civilians in 
danger, particularly refugees and dis-
placed persons;

 • to facilitate the delivery of humanitari-
an aid and the free movement of huma-
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nitarian personnel by helping to impro-
ve security in the area of operations;

 • to contribute to protecting UN person-
nel, facilities installations and equip-
ment and to ensuring the security and 
freedom of movement of its own staff, 
Un staff and associated personnel.

sweden participated with an amphibious 
unit, acting as a regular land unit.

ATALANTA
in 2008, the EU launched its first maritime 
operation, operation atalanta. this 
was preceded by a deep concern regarding 
acts of piracy off the coast of somalia. the 
mission of the operation is to contribute 
to:

 • the protection of vessels of the WFP 
(World food Programme) delive-
ring food aid to displaced persons in 
somalia;

 • the protection of vulnerable vessels crui-
sing off the somali coast, and the deter-
rence, prevention and repression of ac-
ts of piracy and armed robbery off the 
somali coast.

the operation is still ongoing and has been 
extended to december 2012. discussions 
on further extension are in progress. du-
ring six months in 2009, sweden partici-
pated with two warships and a support 
ship. in 2010, sweden contributed with 
a Force Headquarters afloat on the HMS 
Carlskrona for four months. during that 
period the force was led by a swedish na-
val officer. Moreover, a Swedish maritime 
patrol aircraft was deployed to the area of 
operations for three months.

EUTM Somalia
on 25 January 2010, the council agreed 
to set up a military mission to contribu-
te to the training of somali security for-
ces. this training started at the beginning 
of May 2010. the mission takes place in 
Uganda, where somali forces were already 
being trained. the mission is conducted in 
close coordination with several EU part-
ners, including the United states. thus far, 
two intakes with around 1000 recruits in 
each have been trained and the council 
has decided to extend the mission with one 
year. this will allow for two more intakes. 
sweden initially participated with three in-
structors. for the third intake, a team of 
six instructors will be sent accompanied by 
one staff officer.

EUFOR LIBYA
in response to the events in libya in ear-
ly 2011, the council adopted on 1 april 
2011 a decision on a European Union mi-
litary operation in support of humanitari-
an assistance operations in response to the 
crisis situation in libya. it was agreed that 
the EU, if requested by the UN Office for 
the coordination of humanitarian affairs 
(ocha), would conduct a military opera-
tion in order to support humanitarian as-
sistance in the region.

the decision was preceded by extensive 
discussions, where some Member states 
were very hesitant to decide on any EU ac-
tion. Eventually, the decision was to act on-
ly upon a specific request from UN OCHA 
and fully in line with the ”guidelines on 
the Use of Military and civil defence assets 
in disaster relief” (the oslo guidelines). 
it is quite likely that the aim was to make 
sure that no military action was to be tak-
en at all. sweden was among those Member 
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states that vigorously advocated the appli-
cation of the oslo guidelines.

Command and Control of EU 
Military operations
the design of command and control for 
EU military operations is an area whe-
re sweden has always taken a very cau-
tious, even restrained, approach. the 
theoretical design of the command and 
control system is well explained in the 
EU command and control concept, and 
broadly we are here talking about a copy 
of nato. that means that we at the top 
of the military chain of command have a 
Military strategic headquarters, called an 
operations headquarters (ohQ). at the 
level below, the operational level, we find 
a force headquarters (fhQ). this head-
quarters is meant to be both joint and mul-
tinational. One layer below, we find a com-
ponent command headquarters, such as 
the land component command or air 
component command.

so far so good. What there is no agree-
ment on is whether any of these command 
levels should be permanently manned or 
not. the current solution is to use nation-
al headquarters and activate those as EU 
headquarters when required. the activated 
headquarters will have a core of staff from 
the national headquarters and this staff will 
be augmented by staff from all Member 
states. this system is applied at both ohQ 
and fhQ levels. a second solution, or the 
primary one depending on which Member 
state you represent, is called a recourse to 
nato common assets and capabilities or 
the Berlin Plus agreement. this means that 
an EU ohQ is activated at the supreme 
headquarters allied Powers Europe 
(shaPE) in Mons with deputy sacEUr 

as operations commander, as in the case 
of operation althEa.

the proposals made thus far regarding 
the creation of a permanent ohQ have 
been strongly rejected by some Member 
states. several Member states, with the 
United kingdom in the forefront, have seri-
ous problems accepting the creation of any 
permanent military command and control 
within the EU, while others, with france 
in the leading position, strongly advocate 
the need of such a permanent ohQ. the 
major argument for those not in favour is 
that it would be a duplication of nato 
and if there is a need for autonomy from 
nato, the current system of activated na-
tional headquarters is sufficient. The op-
posing side started its arguments from the 
basis of the fact that it would be logical to 
have a permanent ohQ, but they are now 
more and more referring to lessons from 
already launched operations.

sweden has thus far been supporting 
the view that no permanent ohQ is need-
ed. this approach seems more or less to be 
founded on a belief that permanent mili-
tary structures within the EU is something 
to be avoided, since it could be perceived 
as a step towards a common EU defence. i 
believe that the time has come also for us 
to reflect on this approach.

there are advantages for smaller Member 
states like sweden in the creation of a per-
manent ohQ. it would increase the trans-
parency and the possibility for all Member 
States to influence the operational planning 
at an early stage. currently, such planning 
is done by staff at a national headquar-
ters with little involvement from smaller 
Member states, since they are not involved 
before the ohQ activation. another argu-
ment for sweden as a non-nato member 
would also be that it could give the oppor-
tunity for us and for our staff officers to 
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get experience from this level in a multina-
tional context.

from an overarching EU perspective, sev-
eral other advantages could be mentioned. 
Most likely it would actually strengthen 
the EU as a global actor. there would be 
no doubt if a military operation is led by 
the EU or by an individual Member state. 
Moreover, this would mean that military 
input to the planning at the strategic lev-
el could be improved and this would facili-
tate decision-making at the political level.

The EU has a high profile regarding 
rapid response and there are concurrent-
ly two EU Battlegroups in very high read-
iness. there is no doubt that any EU rap-
id response operation would be facilitat-
ed with the existence of some kind of per-
manent command structure. Exercises in-
volving both the Battlegroups on standby 
as well as the headquarters would contrib-
ute to the build-up of fruitful relations be-
tween commanders and headquarters at 
different levels, thereby making the idea of 
Battlegroups even more credible. 

Financing of EU Military 
operations
for some years now, the EU has created 
a mechanism for the common funding of 
military operations. the mechanism re-
gulates which costs are regarded as com-
mon and also which costs could be regar-
ded as common after a specific decision has 
been made. it must be made clear, howe-
ver, that the largest part of the overall costs 
for an operation is borne by the participa-
ting Member states using the principle that 
costs lie where they fall.

this mechanism should be reviewed 
once every three years and this autumn, 
during the Polish Presidency, a revision is 
to be discussed.

We must also recognize the fact that sev-
eral EU Military operations have faced 
problems with force generation. Even 
though it was in some cases obvious that 
Member states had the required assets, the 
appointed operations commander was 
forced to arrange several force genera-
tion conferences only to find out that the 
CJSOR was not completely filled. This 
seems to be a problem not only for the EU 
but also for nato.

there are several reasons for this. the 
most obvious is that there are Member 
states lacking the political willingness to 
participate in a new operation. another 
reason rarely mentioned publicly could be 
that the cost for participation is regard-
ed as being too high. this could be even 
more apparent when it comes to participa-
tion with high-tech assets, such as air as-
sets. these are often very expensive to use, 
and sometimes intensive use quickly short-
ens the life-cycle. the willingness to con-
tribute with such assets could be further re-
duced if you have a habit of assessing the 
significance of a contribution only by the 
number of deployed personnel.

traditionally, sweden has taken a quite 
sceptical approach to common funding. 
Most likely this is based more on a prin-
cipal view aiming at keeping expenditure 
down in the EU rather than a thorough 
analysis on whether it would be good for 
us or not. it is now time to launch a deep-
er reflection on this. This reflection should 
use our own inventory of capabilities as 
the point of departure.

Military exercises within the 
EU
Military exercises within the EU are con-
ducted in accordance with an EU Exercise 
Policy adopted by the council in 2001 du-



79

handlingar

ring the swedish Presidency. the policy fo-
cuses to a large extent on the requirements 
of exercises. it states that it is important 
to ensure that all levels of command from 
the relevant council instances to poten-
tial operational headquarters and force 
headquarters are exercised in accordance 
with agreed crisis management procedures.

this also implies that the conduct phase 
of an operation is not foreseen to be exer-
cised, neither at the headquarters level nor 
at the force level. This is also clarified by 
the statement in the document saying that 
the EU does not intend to carry out exer-
cises involving military forces below the 
fhQ level. these should be carried out on 
a national basis or within the framework 
of nato.

the EU exercise policy is now more than 
ten years old and it was developed in the 
early years of the csdP. the result of the 
policy is that the involvement of military 
assets is normally limited to an ohQ and 
an fhQ. Every exercise usually follows the 
same pattern. the ohQ, with the support 
of the fhQ, conducts operational plan-
ning which ends with the presentation of 
a concept of operation, conoPs. there 
are Member states who wish to move the 
EU exercises to a new level. this would 
ideally include exercises with live units or 
at least a conduct phase for the involved 
headquarters. in order to this, the Exercise 
Policy should be revised. the swedish ap-
proach to live exercises within the EU is 
sceptical. We seem to prefer that live ex-
ercises with our participation is conduct-
ed by nato and not by the EU. Bearing 
in mind our overall view on the csdP, this 
approach deserves to be revived. We should 
reflect on the value of live exercises. Such 
exercises could involve both military and 
civilian elements, thereby supporting our 

ambitions regarding the comprehensive 
approach.

Capability development
in recent years, sweden has been quite ac-
tive in the area of capability development 
within the EU. one of the initiatives during 
the swedish Presidency in 2009 was to 
launch a study aimed at finding more sy-
nergies between military and civilian ca-
pability development. another good ex-
ample is what is currently called the ghent 
initiative. after a discussion at the informal 
meeting of Ministers of defence in ghent 
in 2010, sweden together with germany 
issued a non-paper aiming at increasing co-
operation regarding military capabilities.

let me start with civil-military capabili-
ty development. this work was initiated in 
2009. Much work had already been done 
regarding the comprehensive approach, 
but with fairly meagre result thus far. this 
initiative could be seen as an attempt to deal 
with the comprehensive approach from 
a different angle. it is a combination of a 
top-down and a bottom-up approach. the 
overall aim from the side of the swedish 
Presidency was to try to strengthen the al-
ready ongoing coordination between the 
civilian and the military communities and 
also to develop new synergies where add-
ed value could be found. a work plan has 
now been developed and expert work is in 
progress in 13 different domains involving 
around 30 action implementation teams. 
A first package of outcomes was present-
ed in late october 2011. the Political and 
security committee agreed on the way 
ahead for the work in early november, 
2011. currently, one of the most promising 
areas is how to integrate the civilian and 
the military lessons learned processes.



80

n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

the informal meeting of Ministers of 
defence in ghent in september 2010 was 
mainly devoted to military capabilities. 
several Member states mentioned their 
concern about reductions in the defence 
budgets and the effect this had on military 
capabilities. the german minister of de-
fence stated that a common approach was 
required in order to avoid Member states 
launching capability reductions in total iso-
lation from each other. this was broadly 
supported by the ministers. in november 
2010, sweden and germany distributed a 
non-paper on the issue. the main idea was 
that each Member state would analyse its 
capabilities and support structures with 
the aim of grouping them into three cat-
egories:

 • Category 1: capabilities and support 
structures that are nationally essential 
and therefore should be maintained on 
a strictly national level;

 • Category 2: capabilities and support 
structures where closer cooperation is 
possible without creating too strong de-
pendencies.

 • Category 3: capabilities and support 
structures where mutual dependency 
and reliance upon European partners is 
acceptable.

category 2 could be regarded as what is cal-
led a pooling of capabilities, and category 
3 as what is called role and task sharing.

the non-paper was positively received 
and currently all Member states were en-
couraged to come forward with a national 
analysis. the Member states have forward-
ed the results of their analyses and these 
have been compiled and further analysed 
by the EU Military committee with the 
support of the EU Military staff. in mid-

november 2011, around fifteen promising 
areas have been identified.

Conclusions
the examples given above show that 
sweden broadly has a positive approach 
to the csdP. there seems to be a willing-
ness to put some action behind the offici-
al words expressed in the foreign Policy 
statement. however, we seem not yet to 
have fully accepted that the EU could carry 
out more demanding military operations 
on a larger scale, as stated in the headline 
goals. if we did, we would quickly realize 
the necessity of robust command and con-
trol systems as well as the necessity to ex-
ercise together. Perhaps we would prefer 
that military operations are conducted on 
a nato basis as is currently the case in 
afghanistan. our input to the discussion 
on EUfor libya supports just this.

it is probably in many ways more com-
fortable or practical for us when mili-
tary operations are carried out by nato, 
where we are not a member. it means that 
the pressure to participate is much low-
er and if we decide to participate, we can 
more easily do so with self-chosen caveats.

However, we have to reflect upon what 
we see as the future of the csdP. how 
can the csdP contribute to making the 
European Union an actor that makes an 
impact on a global scale, as described in 
the European security strategy? if we want 
the csdP to make this contribution, we 
must also be prepared to allow the csdP 
to develop further. then it is logical to ac-
cept the creation of a standing EU head-
quarters. it is also logical to allow live ex-
ercises to take place within the framework 
of the European Union. if we accept, or 
perhaps even promote this, the EU would 
be more capable of carrying out complex 
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military operations as was intended when 
the helsinki headline goal was created in 
1999.

the author is lieutenant colonel and a fel-
low of the rsaWs.

Notes

1. statement of government Policy in the 
Parliamentary debate on foreign affairs, 
presented by Mr carl Bildt, Minister for 
foreign affairs, Wednesday, 16 february 
2011

2. Before the adoption of the lisbon treaty 
it was called the European security and 
defence Policy (EsdP)
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Tibellska fonden

kungl krigsvetenskapsakademien grunda-
des 1796 av generallöjtnanten, friherre 
gus  taf Wilhelm af tibell. akademiens ska, 
en ligt sina stadgar, främja vetenskaper av 
betydelse för fäderneslandets försvar samt 
föl ja och bevaka forskning och utveckling 
av betydelse för rikets säkerhet och försvar. 
aka demiens vilja är att, som en oberoen-
de institution, bidra till och delta i försvars- 
och säkerhetsdebatten.

den 12 november 2012 har akademien 
antagit föreskrifter för en nyinrättad fond, 

tibellska fonden. Ändamålet med fonden 
är att stödja akademiens verksamhet som 
ett vetenskapligt instrument inom säker-
hets- och försvarsområdet.

kungl krigsvetenskapsakademien tar 
tacksamt emot bidrag till den tibellska 
fonden. gåvor kan ges i form av kontan-
ta medel, värdepapper m.m. från enskilda 
och juridiska personer. för detta ändamål 
ska fondens bankgiro användas:

111-3075 

Akademiens grundare Gustaf Wilhelm af Tibell.
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Anvisningar för Tibellska fonden

Utdrag ur föreskrifterna.

– fonden utgör en del av akademiens tillgångar med en egen redovisning.
– donatorer kan vara ledamöter, enskilda personer utanför akademien, organisationer 

och institutioner.
– donatorer kommer att registreras och årligen bekantgöras i akademiens handlingar 

och tidskrift och vara synliggjorda på akademiens hemsida. vid större donationer 
kommer donatorn att belönas med medalj och/eller inbjudan till akademiens högtids-
dag.

– fondens tillgångar förvaltas av sEB.
– fondens tillgångar kommer att användas för akademiens verksamhet i enlighet med 

akademiens ändamål.
– kapitalet i fonden ska ha en real tillväxt.

Hur sker en donation? 

– donation av kontanta medel sker via inbetalning till bankgirokonto ovan med text 
”tibellska fonden”.

– donation av värdepapper sker genom att donator meddelar värdepappersförvaltare/
vPc vad som ska överföras till depå hos sEB, 01-006 987 142 med text ”tibellska 
fonden”.

– avkastningar/räntor avseende värdepapper sker på motsvarande sätt.
– vid donation genom testamentsförordnande (legat) anges sEB ”tibellska fonden” samt 

bankgironummer/depå i testamentet.

Övrigt.

– akademien är inte registrerad som gåvomottagare med skattebefrielse. däremot är 
akademien begränsat skattskyldig. det innebär att såväl donator som akademien und-
går skatt om värdepapper, fasta tillgångar (motsv.) överlämnas direkt till fonden, utan 
att föregås av en försäljning. 



Vi är på plats
Just nu arbetar vi med en rad spännande uppdrag. Kanske sitter 
en av oss på stolen bredvid dig.

Sjöland & Thyselius är ett väletablerat konsultföretag med mer än 20 års erfaren-
het. Vårt expertområde är avancerade tekniska system.

Vi är kända för vår höga kompetens och vår förmåga att hitta rätt konsult till varje 
uppdrag. 

Bland våra kunder finns Försvarsmakten, FMV, Saab samt företag verksamma 
inom telekom och civil säkerhet. 

“Rätt person på rätt plats”

Våra konsulters förmåga att leverera är den största anledningen till att våra upp-
drag ofta är mycket långa. Vi erbjuder även in-house systemutveckling och vi kan 
ta helhetsansvaret för projekt inom en rad områden. 

Hos oss hittar du till exempel kravställare, verksamhetsutvecklare, systemarkitek-
ter och projektledare. Men vi ger dig inte vilken kravställare eller systemarkitekt 
som helst, utan den som passar just ditt uppdrag.

Rätt person på rätt plats helt enkelt.

Foto: Kottetoys

Sjöland & Thyselius   Besöksadress:       +46-8-587 623 00
Box 6238    Hälsingegatan 43, 10 tr marinette.radebo@st.se
102 34 Stockholm            www.st.se
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Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
tävlingsskrifter 2013

– tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne 
inom de områden som täcks in av kungl 
krigsvetenskapsakademiens verksamhet. 
således det militära försvaret, teknik 
med applikation inom akademiens verk-
samhetsområde, samhälls-/totalförsva-
rets civila delar liksom civil krishantering, 
mi  li tär historia, samt utrikes-, säkerhets- 
och försvarspolitik jämte strategi.

– tävlingsskrift får vara utarbetad av en 
alternativt högst två författare. den upp-
tas ej till bedömning om författaren (-ar-
na) i densamma röjer sin identitet. alla 
intresserade kan insända bidrag för be-
dömning.

– tävlingsskrift får omfatta högst 20 a4-
sidor exklusive källförteckning och not-
apparat.

– tävlingsskrift ska vara skriven på svens-
ka, norska, danska eller engelska.

– tävlingsskrift får ej vara tidigare utgiven 
som separat skrift, i artikelform alterna-
tivt som kapitel i en essäsamling. 

– Uppsatser författade av studerande vid 
fhs/ Mhs välkomnas.

– tävlingsskrift för 2013 ska vara inkom-
men till akademien senast den 30 no-
vember 2013. skriften ska vara åtföljd 
av namnsedel med författarens (-arnas) 
namn, bostadsadress, e-postadress jäm-
te telefonnummer i ett slutet kuvert, fritt 
från text.

– akademien tilldelar författare av täv-
lingsskrift, som Akademien finner vara 
därav förtjänt, belöningsmedalj i silver 
eller guld, 8. storleken jämte penningpris 
om lägst 10 000 kronor. Belönad tävlings-
skrift införs i akademiens handlingar 
och tidskrift.

– tävlingsskrift som ej anses vara av sådan 
kvalitet att den bör belönas men ändå 
anses ha en kvalitet som gör den lämp-
lig att publicera, kan antas för publice-
ring i kungl krigsvetenskapsakademiens 
handlingar och tidskrift under analys, 
diskussion och debatt.

Allmänt

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 
2013 är fastställda av akademiens presi-
dium som valt att hålla ämnesvalet öppet 
det ta år.

akademiens granskningsutskott är den 
instans som kommer att värdera inkomna 
bidrag. de bidrag som passerar den av ut-

skottet accepterade kvalitetsnivån kommer 
att belönas. Beslut om belöning fattas av 
akademiens presidium.

Bestämmelserna finns publicerade i 
handlingar och tidskrift liksom på hemsi-
dan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser
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Flygplanssystemet JAS 39 Gripen
Motiv, värde, kostnad, framtid 

av Gunnar Lindqvist

under de senaste två decennierna har en 
nedrustning av försvaret skett som inte har 
sin like under de senaste århundratalen. 
samtidigt har värnplikten slopas. sverige 
har börjat tumma på den heliga neutrali-
teten. vi är medlem i EU och gör försök 
att närma oss nato, dock inte fullt ut. det 
nationella invasionsförsvaret är nästan av-
vecklat och har ersatts av insatsstyrkor.

insatsstyrkorna är klart otillräckliga i 
ett mer tillspetsat säkerhetsläge såsom när 
det gäller att leva upp till den s k solidari-
tetsdeklarationen eller än mer vid ett direkt 
angrepp mot vårt land.

anslagen till försvaret har minskat i för-
hållande till köpkraften och till andra de-
lar av statens utgifter. fördelningen av för-
svaranslagen mellan mark sjö och flyg-
styrkor har varit under debatt flera gång-
er, men har i princip inte ändrats under det 
kalla kriget.

Ett speciellt trätoämne inom försvars-
ekonomin är materielsystemet Jas 39 gri-
pen. Olika personer hävdar att flygplanssys
temet Jas 39 är en gökunge i försvaret. 
alla negativa röster kan sammanfattas i 
två åsik ter:

1. Vi behöver inga flygstridskrafter. Vi bör 
överlåta till nato att sköta den saken. 
därför kan pengarna överföras till ar-
mén, där de behövs.

2. det är onödigt att betala för utveckling 
av egna flygplan. Det blir billigare att 
köpa färdiga flygplan.

den första åsikten är närmast absurd. 
Majoriteten i landet sägs anse, låt vara ba-
serat på en osann myt, att vi ska stå utan-
för nato enligt nuvarande militärt allians-
fria politik. i det läget är det inte logiskt 
att vi skulle till 100 % lita på att nato 
står för vårt luftförsvar. det andra påstå-
endet baseras aldrig på en tillräcklig infor-
mation om vilka förutsättningar som an-
ses gälla såsom typ av flygplan (moderni-
tet, stridseffekt, tillförlitlighet) antalet flyg-
plan, leveranstider, prisnivåer, drifts- och 
underhållsförhållanden. 

denna artikel avser att belysa motiv, 
händelser och kostnaderna angående detta 
materielsystem.

Historik om JAS 39 Gripen 
fram till millennieskiftet
Under hela 1970-talet diskuterades vilka 
flygplan som skulle behövas efter flygplan 
37 viggen. studierna kom att koncentre-
ras till ersättning av flygplan AJ37, d v s 
attackflygplan. En utveckling av Viggen 
(a20) eller ett nytt mindre underljudsflyg-
plan (B3la) behandlades mest. Ett an-
nat alternativt kunde vara att ersätta hela 
Viggensystemet med ett nytt flygplan. Det 
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framfördes av fMv, men togs inte upp till 
verklig prövning. B3la kunde inte bli ett 
särskilt effektivt attackflygplan i ett inva-
sionsförsvar, d v s i ett symmetriskt krig. 
Där krävs flygplan med betydligt bätt-
re prestanda. B3la skulle även byggas i 
en skolversion. Som skolflygplan skulle 
det bli ett onödigt stort och dyrt flygplan. 
folkpartiregeringen lade ner både a20 och 
B3la på våren 1979. nu skulle man en-
bart studera flygplan i SK60’s storlek; flyg-
plan som aldrig kunde bli användbara i ett 
invasionsförsvar. 

På hösten fick vi en ny borglig regering. 
dess försvarsminister, Erik krönmark, an-
såg att man nu måste koncentrera sig på ett 
kvalificerat krigsflygplan. Han gav ÖB och 
fMv uppgift att ta in offert på det ameri-
kanska flygplanet F16, vilket var under le-
verans till bl a norge och danmark. Men 
nu ville vår flygindustri få en sista chans 
att lansera ett inhemskt alternativ. ÖB och 
FMV fick då uppgiften att begära in offer-
ter på både utländska och svenska alter-
nativ. offerter begärdes från Usa (f-16, 
f-18, f-20), frankrike (Mirage 2000) och 
Sverige (ett jaktattackspaningsflygplan 
först benämnd svensk Jas och såsmåning-
om Jas 39). valet kom att stå mellan f-16, 
f-18 och Jas 39.

för det svenska alternativet krävde nu 
försvarsdepartementet redan från början 
ett större ekonomiskt åtagande från flyg-
industrin än vad som gällde för viggen-
systemet i dess början. där utgick man 
först från kostnadskontrakt (Pris = verk-
liga kostnader + skälig vinst), men efter 
några år till kontrakt där priset baserades 
på kostnadsincitament för att till de sena-
re delserierna övergå till fast pris. orsaken 
till detta förfarande var att man inte kan 
vara säker på att en utveckling lyckas el-
ler vilken kostnad den skulle medföra. 
Utveckling är nödvändig. annars blir ma-

terielen inte effektiv. Men utveckling med-
för en viss risk. 

för Jas 39 krävde nu politikerna fast 
pris på utveckling och serietillverkning re-
dan från början. Man antog att industrin 
skulle kunna ta ett avsevärt större ekono-
miskt ansvar på ett tidigt stadium. d v s 
att ansvaret försköts från staten till leve-
rantörerna. Baserat bl a på negativa erfa-
renheter från Usa avrådde fMv från det-
ta förfarande och föreslog ett incitaments-
kontrakt för de första 4-5 åren och däref-
ter fasta priser. Exempel från Usa visade 
klart att modellen med tidigt fasta priser 
vid upphandling av avancerade projekt re-
sulterade i konkurs eller omförhandling. 
Men de ledande politikerna och försvars-
ledningen ansåg att det var nödvändigt 
med fasta priser redan från början. annars 
var risken stor att riksdagen skulle säga nej 
till det svenska alternativet. saab och övri-
ga leverantörer accepterade kraven under 
press och med vissa villkor.

riksdagen godkände våren 1980 ett för-
beredande projektarbete under två år in-
om det svenska alternativet, där kostna-
derna delades mellan staten och industrin. 
riksdagen beslöt att det skulle vara en reell 
konkurrens mellan de utländska och svens-
ka alternativen.

som kompensation för det ökande an-
svaret krävde då industrin att få fria hän-
der att utforma produkten och slippa den 
nära granskningen av ekonomi, prestan-
da och tillförlitlighet som fMv hittills ha-
de tillämpat. Erfarenheten pekade dock på 
att industrin inte kunde ta ansvar längre 
än ca 10 år, d v s enbart för utveckling och 
en liten del av tillverkningen. Med ökade 
befogenheter beträffande viktiga tekniska 
val och därmed ekonomiska konsekvenser 
skulle industrin därför kunna besluta om 
kostnader för staten långt efter industrins 
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ekonomiska ansvar upphört. fMv avråd-
de från denna princip. 

Ett fast pris kräver ett fast åtagande av 
prestanda och tillförlitlighet. det var svårt 
för industrin att acceptera dessa villkor så 
tidigt. fs, fMv och foa hade gjorde en 
utvärdering ur försvarsekonomiska aspek-
ter av offerter från USA på flygplanen F18, 
f-16, f-20, från Frankrike på flygplan 
Mirage 2000 och från vår flygindustri på 
flygplan JAS 39. Här beaktades flygplanens 
olika prestanda och kostnader. anpassning 
till våra bas- och stridsledningssystem in-
gick i offerterna för f-18 och f-16. En 
övergripande utvärdering borde ha gjorts 
av försvarsledningen och regeringen, där 
övriga samhällskonsekvenser skulle bely-
sas. detta gjordes aldrig, antagligen bero-
ende på svårigheten med en så komplicerad 
fråga. hösten 1981 beordrade ÖB i stäl-
let (på uppdrag av regeringen?) att endast 
det svenska alternativet skulle behandlas, 
om det kunde anses godtagbart ur prestan-
da- och kostnadsskäl. det blev alltså ingen 
konkurrensupphandling,

Efter omfattande förhandlingar kunde 
ett avtal paraferas av parterna (flygindu-
strin och fMv) våren 1982, där det fanns 
ett acceptabelt åtagande av prestanda, till-
förlitlighet, leveranstider och kostnader, 
dock inte för alla planerade flygplan. FMV 
förordade därvid en inhemsk anskaffning, 
men bara om nedanstående förutsättning-
ar gällde: 

1. Minst 250-300 flygplan bör anskaffas. 
om ej, bör f-18 anskaffas medels li-
censtillverkning. 

2. Den ekonomiska ramen för flygplanen 
måste successivt kompenseras för infla-
tion och ändring av växelkurser.

3. den ekonomiska ramen fram till år 
2000 måste höjas med 500 milj sEk.

4. 2000 milj för vidare utveckling behövs 
innan år 2000.

(förutom kostnader inom en s k Jas-
ram, med ett av ÖB beordrat innehåll, re-
dovisade fMv vad som skulle bli de to-
tala kostnaderna för utveckling, tillverk-
ning samt uppskattningar rörande drift 
och underhåll. alla kostnader här i prisni-
vå 1982.)

den 30 juni 1982, efter riksdagens be-
slut, undertecknades ett omfattande avtal 
mellan flygindustrin och FMV angående 
Jas 39 gripen omfattande: 

 • Utveckling och tillverkning av 30 flyg-
plan till fast pris och i huvudsak fast 
specifikation.

 • Option på ytterligare 110 flygplan med 
ett pris under ett fast takpris.

 • Preliminära priser på ytterligare flyg-
plan.

Enligt avtalet begärde fMv 1988 slutlig 
offert på delserie 2 (de 110 flygplanen i 
optionen.). då framgick att industrin ville 
omförhandla hela avtalet på grund av öka-
de kostnader. det innebar även att man inte 
längre ville stå för det takpris på delserie 2, 
som fastställdes i avtalet 1982. Ökningen i 
seriekostnaderna var stora. det var inte re-
alistiskt att tvinga leverantörerna att under 
10 till 15 år driva en tillverkning med flera 
tiotals procent förlust. förmodligen riske-
rade man därvid en kvalitetsnedgång med 
stora problem för kunden, flygvapnet. 

En omvärdering gjordes därför för att 
utreda om man borde fortsätta med gripen 
eller köpa f-18. kostnaderna för att fullföl-
ja gripen-programmet jämfördes med att 
anskaffa ett antal f-18 med samma strids-
effekt. vad som hänt sedan 1982 var att 
en stor del av utvecklingen av gripen var 
betald, att inflation och ändring av valu-
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takurser måste beaktas samt att seriekost-
naderna för både f-18 och gripen mås-
te räknas upp. resultatet blev att gripen-
programmet borde fullföljas om mer än 
250 flygplan avsågs anskaffas.

så hände det första haveriet 1989. nu 
måste man ytterligare ompröva hela pro-
jektet. En uppgörelse resulterade i att flyg-
industrin stod för det fasta priset från 1982 
för utvecklingen och de 30 första flygpla-
nen. För resterande flygplan gick man till-
baka till samma kontraktstyper som hade 
tillämpats för 37-systemet. delserie 2 (110 
st) beställdes 1992. 

av detta kan man lära att då det gäller 
avancerad utveckling bör man alltid inle-
da med ett utvecklingsarbete under 4-5 år 
med kostnadskontrakt eller incitaments-
kontrakt. när man så fått grepp om de 
största problemen kan det vara dags med 
fastpris-avtal. kostnaderna under en sådan 
första fas blir inte större än några procent 
av totalkostnaden.

delserie 3 (64 st) beställdes 1997. Man 
hade då beställt totalt 204 flygplan. 

Var de olika seriebesluten 
försvarsekonomiskt 
motiverade?
1982 jämfördes kostnaderna för olika flyg-
plan med olika prestanda till olika antal. 
Beslutet 1982 var grundades på minst 250 
flygplan. Mot denna bakgrund var beslu-
tet motiverat. i långsiktsplanerna ingick 
ett större antal flygplan. Dessa planer var 
inte godkända av riksdagen, men avsikten 
var att ersätta viggen-divisioner samt någ-
ra draken-divisioner motsvarande > 350 
flygplan. 

Beslutet 1992 grundades även det på 
minst 250 flygplan. Det var alltså motive-
rat. använder man seriepriserna från 1992 
på beslutet 1982 kan man konstatera att 

detta beslut ändå var motiverat om man 
jämför med de antal flygplan som fanns i 
långsiktsplanerna.

Beslutet 1997 var grundat på att 12 divi-
sioner skulle ingå i flygvapnet. Det motsva-
rar totalt 204 flygplan. Sålunda var även 
detta beslut motiverat.

vid ingen av dessa beslut har man kvan-
titativt räknat in sekundära fördelar med 
en inhemsk flygindustri såsom säkrare och 
snabbare underhållsfunktion för flygpla-
nen, positiva arbetsmarknadseffekter (in-
te så enkelt att beräkna), vinster på export 
av flygplan eller teknikspridningseffekter 
(spin-off). två oberoende utredningar an-
gående spin-off pekar på att dessa sekun-
dära effekter gett landet vinster motsvaran-
de utvecklingskostnaderna för gripen. (g 
Eriksson, s fölster)

Serieflygplanen (204 st) för vårt flyg-
vapen är alltså uppdelade på tre delserier. 
därtill kommer ca 30 hittills för export. ca 
40 flygplan av de 204 är uthyrda eller sålda 
till andra länder. flygplanen är uppdelade 
på fyra versioner: a, B, c,d. versionerna 
a och c är ensitsiga, B och d är tvåsitsiga. 
c/d är nyare versioner, tillkomna och leve-
rerade på sent 1990- och 2000-talet.

Vidareutvecklingar till 39C/D 
fMv angav redan 1982, vid det grundläg-
gande beslutet, att medel för uppdatering 
av flygplanen måste finnas i den ekonomis-
ka ramen för systemet. för versionerna c/d 
infördes bland annat följande åtgärder: 

 • För samverkan med Natoflygplan änd-
rade kommunikations- och igenkänn-
ingssystem.

 • Anpassning till andra klimatzoner. 

 • Åtgärder för längre räckvidd genom 
luft  tankning, syreproduktion under 
flygning.
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 • Förbättring av presentationssystemet 
med färgdisplayer

 • Nytt datasystem, helt elektroniskt mo-
torreglersystem. 

 • Installation av nya vapen och motme-
del

Åtgärderna är till för att öka flygsäkerhe-
ten, tillgängligheten och prestanda.

Kostnadsutfall för systemet 
1982 till 2005
när man anger en kostnad måste man all-
tid redovisa vilken prisnivå som avses och 
vad kostnaden omfattar i form av leveran-
ser eller andra aktiviteteter. att redovisa 
kostnader för ett omfattande system som 
Jas 39 gripen stöter på många svårigheter. 
sättet att redovisa materielkostnader har 
ändrats under här aktuell tid. Ett grundläg-
gande problem med kostnadsredovisning-
ar är måttenheten. Det finns ingen rättvis 
metod för att jämföra kostnader från oli-
ka tider! inte heller från olika platser. Man 
måste använda någon indexserie från nå-
got närbesläktat varuområde. nedan an-
givna kostnader är baserade på betalda 
och beräknade kostnader för utvecklings-
arbetet och tillverkningen samt beräkning-
ar av drift och underhåll. 

Ännu svårare är att beräkna värdet av 
krigsmateriel. noggrannheten härvid är 
of ta inte bättre än minus 50 till plus 100 % 
av beräknat värde. orsaken är att värdet 
beror till stora delar på den tilltänkte fien-
dens aktiviteter. om man jämför två mate-
rielsystem med varandra med samma för-
utsättningar för fienden blir noggrannhe-
ten i skillnaden avsevärt bättre. värdet kan 
uttryckas med olika måttenheter. Exempel: 
Antal nedskjutna fiendeflygplan, antal för-
luster hos fienden eller räddade enheter i 

vårt land. svenska kronor är inte en gång-
bar måttenhet. (att göra årliga balansräk-
ningar inom försvaret i stil med aktiebo-
lagslagen måste därför vara en mycket tvek-
samt lönande sysselsättning.) avgörandet i 
ett val mellan två system är värdet divide-
rat med kostnaden. 

om man granskar kostnaderna för gri-
pen systemet, innefattande utveckling, till-
verkning, drift och underhåll, från 1982 
till mitten av första decenniet av 2000-talet 
blir kostnaderna följande: 

 • 25 miljarder för utvecklingsarbetet,

 • ca 204 gånger 250 miljoner för serie-
produktionen, samt

 • 9 miljarder för drift och underhåll (un-
derhåll på alla nivåer, bränsle och utby-
tesenheter). 

därtill bör man räkna kostnaderna för de 
teknikprogram som gjorts för att förbere-
da utvecklingen av Jas 39E/f. 

allt i prisnivå 2005. Efter avrundning 
uppåt hamnar man alltså på 90 miljarder. 
här ingår inte kostnader för vapen. dessa 
har antingen ärvts från viggen eller anskaf-
fats för gripen. Men den kostnaden hade 
vi haft även om vi köpt flygplan utifrån. 
Årskostnaderna blir i medeltal 4 miljarder 
per år.

Kostnaderna för flygplanssystemer JAS 
39 gripen utgör därför ca 10 % av för-
svarskostnaderna och mindre än 50 % av 
flygvapnets budget. Om vi ska ha ett luft-
försvar måste dessa två värden anses rim-
liga.

Framtida förbättringar
flygplan måste ersättas när de närmar sig 
den strukturella livslängden eller när om-
givningens flygplan fått bättre effekt/pre-
standa. Modernisering av existerande flyg
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plan kan vara ett alternativ om erforder-
liga förbättringar inte kräver alltför stora 
änd ringar. 

Utvecklingen inom krigsflygplansom-
rådet sker inte så snabbt som vid mitten 
av det förra seklet. Men den står inte still. 
Alternativa vägar kan finnas för att öka ef-
fekt/prestanda. kunden och leverantörerna 
måste utröna vilka förbättringar olika tek-
niklyft kan ge, för att sedan välja de mest 
kostnadseffektiva lösningarna. detta görs 
med studier eller försökprogram med oli-
ka prototyper.

här har man bland annat försökt ska-
pa större plats för bränsle i flygplanet ge-
nom att flytta huvudställets fästpunkter ut 
i vingarna. En kraftigare motor, gE f414, 
har monterats i ett provflygplan, men även 
modifiering av nuvarande motor RM12 
övervägdes. inom avioniken har man t ex 
gjort försök med s k aEsa-radar där man 
utnyttjar en helt elektroniskt styrd an-
tenn. denna metod att ligga på teknikens 
framtid lönar sig. Ett tidigare exempel är 
flygförvaltningens försöksprogram för att 
klarlägga den kritiska tekniken rörande 
dopplerradar i jaktflygplan. Därmed blev 
Ja37 ett av sin tids bästa jaktflygplan.

Export
nu offererar saab olika vidareutveckla-
de Jas 39 till ett antal länder. hittills har 
man lyckats i sydafrika, Ungern, tjeckien, 
storbritannien och thailand har köpt 6 
Jas 39c/d och förmodligen kommer lan-
det att köpa ytterligare sex.

saab förlorade i finland, Österrike och 
norge. orsakerna var olika. i ett fall var 
gripen-programmet i gungning i sverige 
samtidigt med offererandet, i ett annat fall 
värderade kunden prestanda hos konkur-
rentens flygplan högre än Gripens i vissa 
stridssituationen. standardisering inom na 

-to värderas mycket högt i ett fall. Ytter-
ligen en anledning måste nog sökas i vår 
ut ri kes politik, som kanske kom i otakt 
med ett av exportförsöken. 

de viktigaste kunderna nu är schweiz 
och Brasilien. Båda länderna är kunniga in-
om området och har flygindustri. FMV har 
i många år samarbetat med schweiz. där 
har man gedigna kunskaper i ämnet och 
där är det negativt om säljaren inte håller 
sig strikt till fakta.

samarbete mellan olika länders krigs-
materielindustrier har ofta framställt som 
mycket lönande. om man studerar vin-
sterna mer i detalj, teoretiskt, blir vinster-
na i livscykelkostnaderna i fall av två part-
ner sammantaget ca 10 procent i förhål-
lande till att man inte samarbetat. Men det 
finns andra, sekundära, för och nackdelar. 
samarbetet mellan fyra nationer gällande 
Tornado och Eurofighter visar på avsevär-
da kostnadsökningar. orsaken tillskrivs 
den stora byråkrati med ett stor antal kom-
mittéer som försökte styra projekten. det 
är därför mycket viktigt att vår nu ökade 
byråkrati inom försvaret inte tillämpas på 
detta projekt. i stället måste man tillsätta 
var sin kompetent projektledning på kund- 
och leverantörssidan. dessa måste ges för-
troendet och medel för att styra utveckling-
en och produktionen. Endast mycket vik-
tiga frågor ska tas upp till behandling och 
beslut på högre instanser 

Jas 39 gripen är det minsta av de krigs-
flygplan som tävlar i världen. Den borde 
också vara den minst kostsamma att kö-
pa och underhålla. det svåra för kunderna 
är att beräkna värdet av flygplanen. Värdet 
beror på landets strategiska läge, tänkba-
ra hot samt hur mycket man kan räkna på 
operativt samarbete med grannar. det är 
därför inte förvånande att styckepriset för 
flygplanen inte alltid blir avgörande. Det 
är effekt dividerat med kostnad som borde 
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vara utslagsgivande. dock är det inte bara 
stridsekonomiska faktorer som avgör valet 
av flygplan utan även s k kompensations-
affärer och andra politiska frågor. Men för 
många mindre och halvstora länder borde 
gripen vara ett mycket attraktivt alterna-
tiv. 

Diskussion

Påståendet om Gripen som en 
gökunge är obefogat. 

Med den fördelningen av medel mellan för-
svarsgrenarna eller mellan mark-, sjö- och 
flygstyrkor som i stort har varit under de se-
naste 40 åren kan Jas 39 gripen-systemet 
inte anses vara en gökunge. (ca 10 % av 
försvarskostnaderna och mindre än 50 % 
av flygvapnets budget.)

Påståendet att det är billigare att köpa 
flygplan utifrån är endast sant under 
vissa omständigheter. Dessa har inte 
varit förhanden i Sverige.

vid en bedömning måste man beräkna vär-
de och livslängdskostnader samt övriga se-
kundära för- och nackdelaar med de aktuel-
la materielaternativen. På grund av att våra 
prestandakrav utgått från vår hotbild och 
att vi inte alltid krävt samma räckvidd för 
våra flygplan som andra, har vi ofta byggt 
mindre flygplan jämfört med andra stater. 
varje hotbild och varje tekniknivå motsva-
ras av en viss flygplansstorlek för maximal 
effekt per flygplan. Med begränsad bud-
get måste man avväga kvalitet(prestanda) 
mot kvantitet. den optimala storleken blir 
då något mindre än den storlek som mot-
svarar den maximalt effektiva flygplanets 
storlek. detta är orsaken till att gripen är 
den minsta bland konkurrenterna. detta i 
sin tur ger alltid ett bestämt antal flygplan 
över vilket det är lönande att utveckla egna 

flygplan. Detta specifika antal beräknades 
vid olika tillfällen ovan. nu med facit i han-
den kan man nog säga att omslagspunkten 
låg vid 100-200 flygplan. Det lägre antalet 
förutsätter att man delvis tar hänsyn till se-
kundära faktorer. för insatsstyrkorna an-
ser man att man har råd med ca 100. Men 
ett nationellt försvar måste anses behöva 
flera hundra i ett kritiskt läge. 

Kan flygplansystem ersättas av andra 
materielsystem?

här kan man tänka sig att:

 – ersätta flygplanen med andra materiel-
system med ungefär samma uppgift,

 – omfördela uppgifterna och medlen till 
armén,

 – överlåta luftförsvaret till nato.

Ett alternativ som diskuteras är att över-
gå till obemannade flygplan. (UAV, RPV, 
drönare). Uav har vissa fördelar och nack-
delar jämfört med bemannade flygplan. De 
har hittills använts mest som målflygplan 
(exempel i vårt land), spaningsflygplan och 
nu senast som attackflygplan. Hittills har 
de haft låga prestanda och mest använts i 
s k asymmetriska krig. i ett nationellt för-
svar av vårt land måste man räkna med 
en helt annan motverkan än vad som gäl-
ler i exempelvis afghanistan. Ju mer last 
och prestanda man kräver av en Uav de-
sto mer blir den lik ett vanligt flygplan be-
träffande både prestanda, vikt och kostnad. 
En stor fördel med bemannade flygplan är 
dess bättre flexibilitet. 

den tekniska utvecklingen har egentli-
gen inte varit så drastisk sedan 1980-talet 
att fördelningen mellan de olika försvars-
grenarna och deras efterföljare behöver 
ändras radikalt. En överföring av medel till 
armén löser inte luftförsvaret behov. 
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från politisk sida har man säkerligen på 
något sätt räknat med positiva sysselsätt-
nings- och tekniköverföringseffekter. gri-
pen är därför både ett försvarsprojekt och 
ett industripolitiskt projekt. någon direkt 
överföring till arméns budget är därför in-
te så realistisk. 

att överlåta luftförsvaret till nato, utan 
att vara medlem, är inte realistiskt. inte ens 
om vi blev medlem är det troligt att vi kan 
överföra ansvaret till nato.

Hur många flygplan behöver vi i vårt 
försvar? 

i och med beställningen av delserie 3 var 
man nere till 204 flygplan. Det motsva-
rade behovet för 12 divisioner. Behovet 
hade alltså skruvats ner från att ersätta 
alla viggen-divisioner samt några draken-
divisioner motsvarande nära 400 flygplan 
till 204. Övergången till insatsstyrkor enligt 
försvarsbeslutet 2004 medförde att endast 
100 flygplan, 4 divisioner, behölls i drift. 
detta antal är knutet till dagens fredssitua-
tion i vår närzon och till behovet av fred-
bevarande insatser på långt håll från vårt 

land. om vi ska leva upp till solidaritets-
deklarationen måste vi förmodligen kunna 
ställa upp med mer än vad insatsstyrkorna 
innehåller. då måste vi även inse att en så-
dan konflikt inte kan bli asymmetrisk utan 
motståndaren förfogar över lika avancera-
de stridskrafter som vi har. om vi skulle 
utsättas för ett allvarligt angrepp mot vårt 
land borde behovet vara åtskilligt större. 
luftförsvaret måste täcka en stor yta.

för närvarande råder fred i vår närzon. 
det säkerhetspolitiska läget kan ändras in-
om några få år. då kommer inte längre den 
nu rådande ”Köparens marknad” att fin-
nas. att bygga upp ett nationellt försvar 
(invasionsförsvar mot en avancerad fiende) 
tar mer än 10 år. vi måste ha en viss bered-
skap på det värsta. i dag har vi bara ett mi-
nimalt insatsförsvar. vi bör nog lägga oss 
på en högre nivå. Ett nationellt försvar bör 
återskapas.

författaren är generalmajor och ledamot 
av kkrva. 
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Balanserat försvar med moderniserad JAS 
av Helge Löfstedt

regeringens tillkännagivande i augus-
ti att gå vidare med en ny version av Jas 39 
gripen utgjorde kulmen på en mer än ett-
årig debatt. Efter det att beslutet tillkänna-
givits genomförde folk och försvar ett se-
minarium den 26 september, vilket utgjort 
den främsta inspirationskällan till mitt in-
lägg. senare har tidskriften Vårt Försvar 
med ett temanummer i oktobernumret 
2012 gett ytterligare infor mation. Även om 
både semi nariet och temanumret på många 
sätt var upplysande och klargörande finns 
det enligt min mening behov att ytterligare 
förtyd liga bakgrunden och att belysa kvar-
varande problem. 

Mina främsta slutsatser är att den an-
talsmässiga minskning av flygstridskrafter-
na som signaleras i regeringens beslut med-
för stor risk för att sverige luftoperativt 
kommer att framstå som en svaghets faktor 
i Östersjöregionen. Det finns flera luckor i 
det samlade luftförsvaret som måste åtgär-
das. vidare behövs åtgärder för att allmänt 
öka den försvarsekonomiska verkningsgra-
den av materiel anslaget. 

Supercruise i High Low Mix 
Ett väsentligt motiv för valet av den nu pre-
senterade höga ambitionsnivån vid moder-
nisering av JAS är att därigenom får flyg-
planet förmåga till så kallad Supercruise, 
vilket innebär förmåga att flyga i överljuds

hastighet utan att den bränsleslukande ef-
terbrännkammaren kopplas in. frågan 
är då hur väsentlig denna förmåga är. 
Exempelvis har inte det nya amerikanska 
strids flyg planstypen JSF inte ges denna för-
måga. Däremot finns den hos Eurofighter 
och den franska rafale, liksom hos den rys-
ka PAKFA från Sukhoi. För JSF finns dock 
amerikanska uttalanden att den vid stridssi-
muleringar, trots avsaknad av super cruise-
förmåga, klarar alla Sukhois flygplantyper 
inklusive Pak-fa som här får representera 
mot ståndarflygplan vid värderingar.

när jag studerar historien ser jag, för-
vånande nog, att supercruiseförmåga inte 
är någon nyhet. redan den brittiska typen 
English Electric P1, som var i tjänst i rela-
tivt stort antal under tiden 1960–1990, ha-
de sådan förmåga. detsamma gäller Mig 
31, införd i sovjetunionen under 1980-talet 
och som nu finns i Ryssland. Moderna flyg-
plantyper med denna förmåga är amerikan-
ska f-22 raptor och kinesiska chengdu 
J-10. sak samma gäller den ryska typen su-
35 från 1990-talet, men där har produk-
tionen varit mycket tveksam och ryssland 
övergår till Pak-fa. 

till bakgrunden hör också att man i 
omvärlden samtidigt arbetar med moder-
niseringer av befintliga flygplan. De båda 
amerikanska typerna f-16 och f-18 som 
båda blev operativa i början av 1980-ta-
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let moder niseras med ny typ av radarsa-
tion men utan att de får förmåga till su-
percruise. Det officiella motivet är ännu så 
länge att detta görs i väntan på ersättaren 
Jsf som är mycket dyrbar och därför le-
vereras i långsam takt. Samtidigt finns det 
tvekan om det verkligen är angeläget att 
fullt ut ersätta de äldre flygplanen med de 
nya typerna. i varje fall kommer det un-
der flera decennier att finnas både de nya 
flygplanen och äldre med olika grader av 
moder nisering. totalt kommer Usa såle-
des att ha fem tydliga nivåer av prestan-
da. från f-22 med mycket höga prestanda, 
men som finns i ett mycket litet dock sakta 
ökande antal, ett antal av moderniserade 
f-15 från slutet av 1970-talet samt de re-
dan nämnda f-16 och f-18 som under lång 
tid kommer att finnas i två prestandanivåer 
nämligen dagens och en moderniserad va-
riant. av dessa fem prestandanivåer är det 
bara den högsta med f-22 som har super-
cruiseförmåga. 

redan på 1970-talet gavs en sådan sam-
mansatt strukturutformning benämningen 
High Low Mix. Motivet är då helt enkelt 
att ha tillgång till både system med höga 
prestanda och system i större antal. Man 
kan därigenom undvika att förbruka enhe-
ter med de högsta prestanda på upp gifter 
där de höga prestanda inte är lika angeläg-
na eller där inte fullt så höga flyg prestanda 
kan kom penseras med t ex beväpning eller 
strids ledning. 

Även de franska flygstridskrafterna visar 
denna bild med ett flertal olika prestanda-
nivåer. detta kan vara av intresse, eftersom 
det franska högprestandaplanet rafale kan 
ha inspirerat det schweiziska ställningsta-
gande för supercruiseförmåga och som i 
sin tur kraftigt påverkat den svenska reger-
ingens beslut. 

länder som har eller planerar att in-
för stridsflygplan med supercruiseförmåga 

gör det således som högprestandakompo-
nent inom en struktur som kan karakteri-
seras som High Low Mix. Stridsflygplan 
med prestanda motsvarande Jas c- och 
d-versioner kommer också att ingå i såda-
na strukturer under lång tid. Även för det 
svenska luftförsvaret bör en sådan kombi-
nation då vara av intresse. 

En intressant reflexion i sammanhanget 
är också att livslängden för stridsflygplan 
nu är väsentligt längre än vad de var i bör-
jan och mitten av det kalla kriget. Man kan 
också reflektera över vad som hade hänt i 
sverige om inte Ja 37 fullt ut hade ersatts 
av just Jas 39. Ja 37 hade då efter moder-
nisering kunnat användas lika länge som f 
16 och f-18 d v s bort mot 2030 och kan-
ske ännu längre. något som naturligtvis 
hade haft avsevärda ekonomiska fördelar. 

Operativa konsekvenser 
regeringens beslut avser anskaffning av 
40-60 stridsflygplan av den nya Eversionen 
av Jas. En kritikpunkt under seminariet 
var att några motiv inte redovisas till sänk-
ningen från de 60-80 som försvars makten 
angivit. lika litet har uppfattats några mo-
tiv eller angivande av operativa konse-
kvenser när försvarsmakten sänker antalet 
från dagens ca 100 till de 60-80 som anges 
i struktur 2014. Båda neddragningarna i 
antal synes enbart grundas på vad som kan 
inrymmas i en fastlåst ekonomi. observera 
att den operativa riskbilden sam tidigt har 
fått ökat innehåll både vad avser antal och 
pre standa. något som också anmäldes un-
der seminariet och i Vårt Försvar. 

En viktig slutsats i sammanhanget är att 
operativa konsekvenser måste redovisas. 
detta även om grun dmotivet för neddrag-
ningarna är brist på ekonomiska medel. 
observera nu att alla resonemang om det 
angelägna i att modernisera Jas 39 i nuva-
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rande C/Dversion avser den mest kvalifice-
rade jaktrollen. inget har sagts om attack- 
och spaningsrollerna. vidare måste man 
vara medveten om att jaktförmåga som in-
te når den högsta prestandanivån används 
för ingripanden av incidentkaraktär lik-
som vid insats mot flygplan med ”ond av-
sikt” men som inte heller har högsta pre-
standa. det vill säga sådant som under lång 
tid kommer att utgöra ett väsentligt inslag 
i många länders flygstridskrafter enligt vad 
jag inledningsvis konstaterade.

i nuläget har sverige 100 stridsflygplan 
av typen Jas och finland har 63 av typ 
f-18. de två länderna har dock likartade 
möjligheter att ingripa mot eventuella krän-
kande eller direkt hotande flyg. Detta när 
man betraktar geografisk utbredning och 
samhällsuppbyggnad. Möjligheterna att 
ingripa är ungefär desamma som schweiz 
har med de 33 f-18 som disponeras. de 
svenska och finska möjligheterna är dock 
väsentligt större än i tjeckien och Ungern 
med de 14 Jas som varje land har. detta är 
naturligtvis ett förenklat reso nemang som 
bl a förutsätter lämplig lokalisering av flyg-
baser och radarspaning. 

om sverige i framtiden halverar antalet 
stridsflygplan till 40-60 kommer självfallet 
den svenska luft för svars förmågan att halv-
eras. Den blir då betydligt sämre än den fin-
ska och närmar sig den tjeckiska och unger-
ska. Samtidigt kom mer det geografiskt vä-
sentligt mindre schweiz att förbättra sin si-
tuation väsentligt genom att förutom f-18 
också få tillgång till 22 st Jas i E-version. 
Att notera är då att även Schweiz har flyg-
stridskrafter med flera komponenter av det 
slag som jag inledningsvis redovisade. 

nästa steg är rimligen att begrunda att 
sverige har en militärstrategisk belägenhet 
som liknar finlands medan de tre central-
europeiska länderna måste anses ha en lug-
nare belägenhet. 

Även om bedömningen fördjupas med 
avseende på de olika roller som ovan 
nämndes blir den samlade slut satsen att det 
är angeläget för sverige att behålla ca 100 
stridsflygplan för att und vika att upp levas 
som luft operativt svagt i den militärstra-
tegiska omgivningen. redan min skningen 
från 100 till 60-80 innebär således en för-
svagning. 

Kostnadsutveckling
det som sades under seminariet undanrö-
jer inte alla de frågor som finns när det gäl-
ler kostnads bedömningarna. 

av redovis nin gen i Vårt Försvar nr 3 år 
2012 framgår att även ett alternativ att be-
hålla befintlig motor medför om fattande 
omkonstruktion med stora kostnader som 
följd. detta på grund av att den nya radar 
man vill montera in är större än befintligt 
utrymme. Även om det nu inte längre är 
aktuellt att arbeta vidare med befintlig mo-
tor kan jag konstatera att man i om världen 
lägger ner större möda på att finna kost
nads  avvägda alternativ för modernisering 
i liknande fall. Ett exempel utgörs av f-16. 
Där finns således inga indikationer på att 
bygga om och öka utrym met för en ny ra-
dar av den teknologi som man nu avser ut-
rusta Jas med. detta är en intressant jäm-
förelse eftersom även f-16 har nos med li-
tet utrym me för placering av radarn. här 
kan också noteras att man tar in anbud 
från olika producenter. 

För alter nativet JAS med befintlig motor 
hade det varit naturliga att söka efter nå-
gon vari ant av ny radar som kräver mindre 
plats och därmed mindre behov av omkon-
struk tion av flyg kroppen. Sedan hade man 
att genomföra en klassisk kostnadseffekt-
värdering, d v s att värdera om en lägre 
kost nad, främst beroende på lägre grad av 
om konstruktion av flygkroppen, hade upp-
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vägt even tuellt min skade prestanda hos ra-
darn. försvarets redovisning reser frågan 
om den nuvarande svenska institutionella 
ordningen fullt ut förmår ta fram lämpliga 
handlings alternativ på detta område. 

nu är beslutet fattat med motiv som lig-
ger utanför de svenska luftoperativa beho-
ven och det gäller att göra det bästa av situ-
ationen. Det finns då anledning att se upp 
med risk för smygande kostnads ök ningar i 
den fortsatta verksamheten. historien visar 
tyvärr flera exempel på fördyrande svenska 
tilläggs  krav som efter hand tillkommer och 
därmed ökar kostnaderna. risken för smy-
gande kostnads höjningar hänger nu till en 
del på allmän osäkerhet i den stora om kon-
struk tion som nu är aktu ell. därutöver kan 
nya teknologisteg som är förenade med 
förmågan till supercruise komma att aktu-
aliseras. detta även om man tills vidare av-
sagt sig sådana och nöjer sig med den nya 
starkare mo torn. 

Undanträngningseffekter 
Undanträngningseffekter av olika slag har 
diskuterats och berördes kortfattat under 
seminariet den 26 september. Det finns 
dock anledning att något utveckla detta. 
Med undanträngnings effek ter menas då att 
utgifterna för flygplanet prioriteras på så-
dant sätt att andra angelägna anskaffning-
ar uteblir eller åtminstone blir allvarligt 
lidande.

Ett problem med diskussion av undan-
trängningseffekter är att det lätt blir grupp-
egoistiska gräl som förs med mycket sub-
jektiva argument. Exempel på sådana är då 
anslagsfördel ningen mellan armé-, marin- 
och flygvapenrelaterade utgiftsposter. Det 
är inte meningsfullt att här vidare kom-
mentera sådant. 

Det finns dock några undanträngnings-
effekter där det finns omständigheter som 

är mera objek tiva till sin natur. det främsta 
exemplet är liten tillgång på kvalificerade 
jaktrobotar till de svenska strids flyg planen. 
vad jag förstår är det ett faktum att vi i 
sverige sedan något decennium har färre 
jakt robotar av typ aMraaM än vad våra 
grannländer har. detta kan inte gärna för-
klaras på annat sätt än som en undanträng-
ningseffekt beroende på de stora summor 
som satsas på stridsflygplan. Även andra 
brister i systemen kring flygplanen såsom 
stridsledning och bastjänst är att ses som 
undanträng ningseffekter. 

En annan undanträngningseffekt här-
rör från det faktum att under det kalla kri-
get hade sverige ett svagt luftförsvarsluft-
värn, således luftvärn med längre räck-
vidd. observera att detta bara i begrän-
sad ut sträck   ning kunde kompenserades 
av luftvärn med kort räckvidd (som i och 
för sig fanns i stor volym) samt en utpräg-
lad utspridning av de svenska flygplanen 
på många flygbaser. Efter det kalla krigets 
slut har både luftvärn med kort räckvidd 
minskat i antal och flygbaserna blivit vä-
sentligt färre. resul tatet är sedan ett antal 
år en obalans som i händelse av ett säker-
hetspolitiskt spänningsläge skulle binda en 
väsentlig andel av de svenska stridsflygpla-
nen till skyddet av egna baser. 

dessa och många andra skyddsobjekt 
skulle på ett effek tivare sätt skyddas av 
mera luftförsvarsluftvärn. En randanmärk-
ning i sammanhanget är att den svenska 
linjen med svagt luftförsvarsluftvärn fram-
står som unik i ett inter nationellt perspek-
tiv. det vore värdefullt med en utvärdering 
av den svenska linjen under det kalla kriget 

– om den var fördelaktig eller inte. 
här kan också noteras att finland har 

ett starkare luftförsvarsluftvärn än sverige 
och att man där är i färd med att moder-
nisera detta. Man har där således större 
förmåga att stödja stridsflyget med sådant 
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luftvärn. detta är inte inräknat i den enkla 
luftoperativa jämförelse som gjordes ovan.

Ett tredje område som också riske-
rar undanträngning utgörs av nya system 
som innebär strukturell förändring av för-
svarets sammansättning. Ett framträdan-
de exempel är UAV, d v s obemannade fly
gande farkoster, system som alltmer de-
monstrerar sin användbarhet och förmåga. 
Även om det finns ett fåtal mindre såda-
na i försvarsmakten i dagsläget är framti-
den osäker. hur blir det med de större sys-
tem som kan uppfattas som konkurrenter 
till de bemannade stridsflygplanen? Risk 
finns att det blir som inom andra områden, 
näm ligen att man skriver positivt i betän-
kanden och propositioner, men att för verk-
ligandet skjuts långt in i en avlägsen fram-
tid. 

Olösta problem
vi står inför en risk att vårt luftförsvar allt 
mer framstår som svagare än omgivande 
länders. Antalet stridsflygplan kommer att 
minska. andra luckor i det samlade luft-
försvaret måste åtgärdas för att stridsfly-
get ska kunna ges god förmåga att uppträ-
da. detta bidrar till att sverige allt tydli-
gare framträder som ett säkerhets politiskt 
under skotts område. och detta samtidigt 

som utvecklingen i omvärlden har börjat 
innehålla risker för maktpolitik med tyd-
liga militära inslag. för att undgå minsk-
ningen av det svenska luftförsvaret blir 
det nödvändigt att höja försvarsanslaget. 
detta eftersom det inte är rimligt att ta från 
andra delar av försvarsmakten utan att det 
förstärker där förekommande luckor. 

ovanstående kommer naturligtvis den 
nu tillsatta försvars beredningen att över-
väga. Men kommer man att ge sig på de 
bakomliggande djupare problemen? den 
försvars ekonomiska verknings graden av 
tilldelade anslag är lägre än i många jäm för-
bara länder. investerings utgifterna är höga 
genom att många system i försvarsmakten 
ersätts av nya efter kortare nyttjandetid än 
i många andra länder. för att avslöja det-
ta och annat tankegods som leder till dåligt 
ekonomiskt beteende behövs en tung själv-
ständig aktör som genomlyser försvarets 
verk samhet och ekonomi. sådana aktörer 
finns inom de flesta andra samhällsektorer. 
Med underlag från en sådan aktör skulle 
både de politiska och militära beslutsfat-
tarna lättare komma fram till beslut som 
ökar den försvarsekonomiska verknings-
graden. 

författaren är överingenjör och ledamot av 
kkrva.
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Vägen framåt i det nordiska samarbetet
Mot en ny strategi 

av Stig Rydell och Stefan Forss

det nordiska säkerhetspolitiska poli-
tiska samarbetet har gått in i en ny dyna-
misk fas efter en lugnare period och sär-
skilt försvarssamarbetet utvecklas i snabb 
takt med stöd av den stora politiska enig-
het mellan länderna som nu råder. den 
centrala frågan är hur norden kan gå vida-
re? i artikeln skisserar författarna några yt-
terligare realiserbara steg som kan tas mot 
en ny strategi och som utgår från de säker-
hetspolitiska förändringar som redan skett 
eller kan skönjas i närområdet och globalt.

Kort geostrategisk överblick
den väldiga geopolitiska förändringen i 
Europa som ytterst få förutsåg för drygt 
två decennier sedan har, trots stora initi-
ala förväntningar, endast skapat ett sken-
bart stabilt läge. kraftfull dynamik har 
präglat den internationella arenan och den 
innehåller dessvärre även betydande nega-
tiva element, inte minst i vår världsdel. de 
säkerhetspolitiskt betingade osäkerheterna 
är stora och därmed är framtiden svår att 
överblicka.

några speciellt viktiga trender kan vara 
värda att nämna; Usa:s nya strategiska in-
riktning mot asien och stillahavsområdet 
är en av dem.1 Motivet är främst kinas ut-
veckling till en global stormakt, som rätt 
allmänt anses ha förmåga att inom över-
skådlig tid utmana Usa på den globala 

arenan. indiens uppsving bör också note-
ras. då man på högsta nivå i Usa talar om 
America’s Pacific Century,2 är det bara en 
bekräftelse av att den strategiska pendeln 
svänger tillbaka till något som kanske är 
närmare normaltillståndet för Usa.3 

rysslands militära kapacitet försvagades 
markant efter de monumentala oplanera-
de förändringarna i landet i samband med 
kommunismens fall. rysslands branta ned-
gång upphörde efter millennieskiftet och en 
målmedveten resultatinriktad politik syf-
tande till återtagning inleddes.4 rysslands 
militärpolitiska ambitioner presenterades i 
detalj i KKrVAHT, 2. häftet, 2012.5 ”vi vet 
aldrig vad som kan hända i ryssland”, sa 
veteranen Zbigniew Brzezinski i en inter-
vju för Hufvudstadsbladet den 23 septem-
ber 2012.6

Den tredje för oss signifikanta trenden 
är det stagnerande Europa. två faktorer 
kan lyftas fram: en dyster demografisk ut-
veckling mot åldrande samhällen och med-
ioker ekonomi i euroområdet som helhet. 
dessvärre verkar dessa bli bestående under 
överskådlig tid.

Mycket talar för att vi just nu upplever 
ett betydande paradigmskifte. geopolitiken 
har obestridligen återkommit med kraft och 
dessutom betydligt snabbare än vad vi ha-
de föreställt oss efter kalla krigets slut. de 
globala schackpjäserna är uppenbart i färd 
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att inta helt nya positioner och de säker-
hetsstrukturer som upprättades efter andra 
världskriget och omdefinierades ef ter kalla 
kriget ser ut att förlora i vikt. där för är be-
hovet av nordisk strategisk anpass ning de-
sto mer angeläget.

Den militära utvecklingen i 
Europa
i Parisfördraget 1990, den viktiga grund-
bulten för det nya Europa, formulerades de 
nya politiska spelreglerna med både ambi-
tion och framtidsoptimism. På det militära 
planet resulterade detta bl a i cfE-avtalet 
mellan nato och Warszawapakten, som 
medförde omfattande styrkereduktioner i 
Europa. Men även andra storpolitiska or-
saker av mer traditionell natur spelade här 
en viktig roll.7

Motivet för cfE-avtalet var bl a att ta 
bort den offensiva anfallskraften i områ-
det och så blev det, men även andra or-
saker spelade en kanske än viktigare roll. 
natoländernas nedrustning började med 
tiden likna frivillig ensidig avrustning ef-
ter det att hotet från Warszawapakten och 
sovjetunionen gått i graven. cfE-avtalets 
militära relevans ifrågasattes redan om-
kring 2003, men då ryssland efter ett en-
sidigt beslut slutade tillämpa avtalet i de-
cember 2007 var det definitivt överspe-
lat. numera vet man att rysslands sus-
pendering av cfE-avtalet hade en direkt 
koppling till kriget i georgien, eftersom 
ryssland i det läget inte kunde acceptera 
utländska militära observatörer i området. 

kriget hade börjat planeras senast i början 
av 2007 och visade att väpnade konflikter 
i Europa inte är uteslutna. det är en inställ-
ning som ryska stats- och militärledningen 
hävdar bestämt fyra år senare.8

natos interna utveckling inger oro. från 
att ha varit en organisation med formida-

bel kapacitet att hantera storskaliga krig 
har den reducerats till långt blygsamma-
re proportioner. En framträdande rysk ob-
servatör och rådgivare, professor sergej 
karaganov noterade i januari 2011:

i verkligheten är Europa på väg att bli en 
försvarslös världsdel. […] Utan amerika 
kommer européerna att bli lämnade nak-
na och försvarslösa, eftersom de med un-
dantag för storbritannien inte har några 
försvarsmakter att tala om.9 

Men knappt två år senare står det klart att 
även britterna kan placeras i samma fack 
som de andra.

Usa har under lång tid markerat att 
Europa måste ta ett ökat säkerhetspolitiskt 
ansvar, en inställning som först nu förefal-
ler att tas på allvar.10 Usa:s förra försvars-
minister robert gates talade ”odiploma-
tiskt” klarspråk om denna sak vid sin av-
skedsvisit i natohögkvarteret i Bryssel i ju-
ni 2011.11 

följdverkningarna för Europa och spe-
ciellt natoländerna kommer att bli känn-
bara då Usa fortsätter att dra bort mili-
tär kapacitet från Europa.12 den kronis-
ka bristen på för alliansens militära för-
måga nödvändig militär materiel kommer 
sannolikt att bestå, eftersom den urholka-
de ekonomin i många länder i Europa in-
te ger utrymme för försvarssatsningar av 
reell betydelse. tvärtom utmålas nu tradi-
tionellt betydande europeiska natoländers 
förmåga att försvara europeiska intressen 
som anspråkslösa. trenden går således åt 
alldeles fel håll, eftersom det inom en nä-
ra framtid kommer att finnas än knappa-
re resurser. fyra forskare vid amerikanska 
tankesmedjan rand är inte nådiga i sin 
slutbedömning:13

Power projection and the maintenance 
of significant forces outside of Europe’s 
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immediate neighborhood will be partic-
ularly difficult due to reduced force size; 
limited lift and logistics capability; and 
a lack of certain key enablers (such as 
missile defense and unmanned aerial ve-
hicles). additionally, several key nato 
European nations are either eliminating 
or significantly reducing key capabilities 
such as littoral maritime forces and the re-
lated intelligence, surveillance and recon-
naissance platforms.

Put simply, the unit of account for 
European ground forces is set to become 
battalion battlegroups and brigade com-
bat teams rather than full-strength divi-
sions and corps. the navies of the major 
European naval powers will see radical re-
ductions as well. For example, if Brazil’s 
naval expansion plans are executed by the 
mid-2020s, the Brazilian navy will have 
carrier, destroyer and amphibious fleets 
comparable to the British and french na-
vies combined.

Europa satsar det mesta på ett kort, utan 
egna strategiska reserver. strategin är sna-
rare påtvingad än självvald. Men inte bara 
nato drabbas, utan även fn:s och EU:s 
möjligheter att verka med militära medel. i 
förlängningen kan hela konceptet med in-
ternationella fredsfrämjande operationer 
komma att omprövas.

De nordiska länderna
de nordiska ländernas försvarsmakter bör-
jade förändras i takt med den successiva 
omfattande nedrustning i Europa som in-
leddes efter murens fall. länderna anpas-
sade sig i olika takt till den förändrade sä-
kerhetspolitiska omgivningen. de största 
skillnaderna i spektrat av implementerade 
åtgärder iakttogs mellan danmark å ena 
sidan och finland på den andra.

danmark övergav mycket tidigt den na-
tionella och territoriella försvarsplanering-

en och inriktade sig istället på internatio-
nella operationer och samverkan med nato. 
finland behöll i stort sin relativt modesta 
militära kapacitet och uppgifterna för det 
nationella militära försvaret.

sverige och norge valde en annan väg, 
men ändrade sakta men säkert inriktningen 
mot internationella operationer. i sverige 
räknas försvarsbeslutet från 1996 som den 
stora vattendelaren, och en kraftig reduk-
tion av det nationella försvaret inleddes. 
senare beslut förstärkte och accelererade 
utvecklingen mot internationella operatio-
ner. det mest omvälvande försvars beslutet 
sedan andra världskriget fattades 2009 och 
dess konsekvenser är svåra att överblicka. 

En för finska förhållanden nästan lika 
dramatisk försvarsreform inleddes 2012 
och ska vara genomförd senast i början av 
2015. 

det grundläggande målet är att säkerstäl-
la att försvarsmakten har förutsättningar 
att fylla sin uppgift och att upprätthålla 
den militära försvarskapaciteten i finland 
fram till 2020-talet. reformen utgår från 
kontinuitet i försvarsmaktens nuvarande 
uppgifter, att säkerställa en välfungeran-
de allmän värnplikt och att utveckla för-
svaret utifrån ett territoriellt försvar. Med 
detta strävar man efter att i enlighet med 
regeringsprogrammet svara på försvars-
maktens besparingskrav på cirka 200 mil-
joner euro. En tredjedel av försvarsutgif-
terna används till upprätthållande av ma-
teriell beredskap och kapacitetsutveck-
ling, en tredjedel till personal och en tred-
jedel till verksamheten och [andra kost-
nader].14 

finska försvarsmaktens krigstida numerär 
minskar med ca en tredjedel till 230 000.

Den professionella finska bedömning-
en är att finlands försvarsreform var nöd-
vändig och kunde inte uppskjutas, efter-
som det gamla systemet har nått vägs ände, 
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men de kraftigt nedskurna anslagen väcker 
oro. kommendören för finlands försvars-
makt, general ari Puheloinen beskrev läget 
i september 2012 som följer:

Meningen är att försvarsmaktens förny-
ade organisation ska vara ändamålsenlig 
ännu på 2020-talet utan några betydan-
de förändringar. En utmaning blir dock 
hur den långsiktiga budgetramen under 
den senare delen av årtiondet räcker till 
för att trygga de krigstida truppernas ma-
terielbehov. tyvärr är bilden klart sådan 
att om försvarsbudgetarna från och med 
år 2015 förblir lika stora, kan inte ens 
krigstida trupper med mindre samman-
sättning utrustas på ett tillfredsställande 
sätt. skillnaden i förhållande till minimi-
behovet blir så stor att man vid övergång-
en till det nya årtiondet och i början av 
2020-talet inte längre kan tala om ett tro-
värdigt försvar i fråga om hela landet. då 
har vi gått under denna gräns. Problemet 
blir så småningom aktuellt redan från 
och med 2016 års budget, för materielan-
skaffningarna är ofta projekt som omfat-
tar flera år.15 

Norden – mot en ny strategi
hur väl synkroniserade är de beslutna för-
svarsreformerna i våra länder med den in-
ternationella utveckling som nu kan note-
ras, speciellt när norden och dess närom-
råde accentueras åter säkerhetspolitiskt?

arktis med sina, i globalt perspektiv, 
mycket signifikanta om än tillsvidare svår-
åtkomliga gas- och oljefyndigheter och för-
bättrade möjligheter till nya transportle-
der kring nordpolen, ger upphov till ett 
ökat strategiskt intresse för området från 
många staters sida. skälen är främst lång-
siktigt ekonomiska, men även den traditio-
nella militära dimensionen kvarstår.16 

Men om det inte finns någon allmänt 
accepterad hotbild kvar i Europa, kanske 

nedrustning i snabbare takt ändå är moti-
verad? En sådan ståndpunkt tar emellertid 
enbart fasta på nuläget och en kort histo-
risk tillbakablick till kalla krigets slut. den 
svagt underbyggda slutsatsen är att den 

”eviga fredens” tid i Europa har inträtt.17 
Minnet av krigen på Balkan och georgien 
har i det perspektivet bleknat snabbt.

denna typ av optimistiska antaganden 
är kontraproduktiva av flera skäl, främst 
för att historien har visat att vi sällan ens 
lyckats förutse den närmaste framtiden nå-
gorlunda väl. alltför ofta har man stått 
oförberedd då det oväntade skett. det en-
da som är säkert är att framtiden är osä-
ker.18 

det vore sorgligt ifall slutsatserna om 
behovet av ett stärkt försvar fattas först 
som en konsekvens av en militär konflikt 
i Europa. i värsta fall har då hela försvars-
konceptet havererat och inte fyllt sin funk-
tion att preventivt hindra att konflikter 
över huvud taget uppstår.

i slutändan handlar det dock främst om 
staters resursfördelning, och när även eko-
nomiskt ansvarskännande länders utgifter 
delvis finansieras på kredit är det klart att 
försvarsanslagen drabbas. i tider av djup 
fred är det uteslutet att öka statens skuld-
börda genom att finansiera nödvändiga 
försvarssatsningar med lån.

den naturliga följdfrågan till premis-
sen om dagens ”ringa” hotbild är självfal-
let bedömningen om hur det kommer att 
se ut på sikt, speciellt mot bakgrund av att 
seriös strategisk planering siktar minst ett 
decennium framåt. Men utan kristallkula 
är det säkrare att börja med andra storhe-
ter, som inte är direkt knutna till hotbilder, 
men som speglar en strategisk ambition.

varje nation har någon form av över-
gripande strategi, en grand strategy, som 
handlar om hur nationen kan använda si-
na samlade resurser för att uppnå centra-
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la mål. finlands tidigare president Mauno 
koivisto beskrev 2002 sin uppfattning om 
finlands strategi med två ord: ”att över-
leva”.19 

inom ramen för grand strategy åter-
finns t ex de politiska, ekonomiska, diplo-
matiska och militära strategierna som har 
olika målsättningar. 

den militära strategin, vars olika syften 
beskrivs i termer av att kunna påverka, av-
skräcka, tvinga och besegra, baseras på den 
militära maktens förmåga till väpnad strid. 
ambitionsnivåerna för den militära strate-
gin är enklast att identifiera, men motsva-
rade element är inte lika lätta att identifie-
ra för andra strategier. Man kan dock dra 
vissa slutsatser, t ex beträffande den militä-
ra komponentens ambitionsnivå.

i norden är ambitionen att påverka och 
avskräcka mer trovärdig och tilltalande än 
att tvinga och besegra. det leder oss tanke-
mässigt fram till nya steg mot en ny stra-
tegi, som mer uttalat kan ha tillämpnings-
möjligheter i norden. 

Strategisk beslutsfattning
Mindre länder är av naturliga skäl ex-
tremt beroende av väl underbyggda beslut 
som fattas i rätt tid och som har en reell 
påverkan på den strategi som valts så att 
den strategiska och valda målsättningen 
har rimliga förutsättningar att förverkligas. 
det är heller ingen lösning att slaviskt föl-
ja större länders utvecklingstrender, efter-
som en korrigering av en eventuellt felak-
tigt vald strategi är alltför resurskrävande 
för den mindre nationen.

sverige fattade t ex redan 1982 – spän-
ningen mellan öst och väst var då mycket 
hög – beslut om att utveckla Jas 39 gripen, 
ett system som beräknas vara i drift fram 
till ca 2040, men naturligtvis med successi-
va modifieringar.20

i dagens omvärld som är i ständig för-
ändring, är det ännu svårare att fatta lång-
siktiga beslut. Därför finns det goda skäl 
för att bredda det nordiska strategiska 
beslutsunderlaget så att det samtidigt ger 
bättre förutsättningar för långsiktighet och 
gradvis anpassning till utvecklingen i om-
världen. 

Att skapa en gemensam nordisk funk-
tion i syfte att underlätta strategisk besluts-
fattning kunde vara en gångbar idé, även 
om det kanske inte är juridiskt problem-
fritt.21 den skulle t ex kunna bestå av ge-
mensamma resurser för inhämtning och 
bearbetning av information, som utnyttjas 
av de nordiska länderna för strategiska be-
slut. En sådan funktion skulle i det ideala 
fallet kunna hantera hela skalan från kri-
ser på låg nivå med utnyttjande av länder-
nas civila resurser till en nivå där våldsan-
vändning med bruk av militära medel kan 
förekomma.

andra fördelar kan vara att ett gemen-
samt utnyttjande av resurser underlät-
tas, speciellt i de fall en kris tenderar att 
bli långvarig, men på en låg nivå samti-
digt som de egna nationella resurserna är 
gräns sättande.

Fleet in beingstrategin
Ett attraktivt och relativt billigt koncept 
som de nordiska länderna kunde driva 
målmedvetet är att fortsätta skapa förut-
sättningar för en ”fleet in being”-strate-
gi, d v s en samlad militär styrka som en 
potentiell angripare bör beakta i sina kal-
kyler, utan att den nödvändigtvis behöver 
användas. 

Begreppet, som mestadels används i ma-
rina sammanhang ”är en defensiv krigfö-
ringsmetod som går ut på att minska det 
strategiska värdet av en fiendes herravälde 
till sjöss.”22
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den s k ”cross-Border training” som 
genomförs mellan de nordiska ländernas 
flygvapen i de norra delarna av Finland, 
sverige och norge är ett indirekt – men ut-
märkt exempel på detta.23 genom att öva 
tillsammans skapas nödvändiga förutsätt-
ningar för ytterligare samverkan, vilket 
kan ses som en variant på ”fleet in being” 
strategin. 

En utveckling av nuvarande övnings-
mönster, men förflyttat till andra områ-
den i och kring Östersjön, island m m skul-
le ge ovärderliga signaleffekter.24 det är 
dock skäl att göra den klara distinktionen 
att den planerade uppgiften att luftbevaka 
islands luftrum är primärt att genomföra 
ett mottaget uppdrag, inte flygvapnens tak-
tiska övningsverksamhet.

Hög initialeffekt – med 
uthållighet
finland har valt att behålla sin värnplikts-
armé, men med en lägre ambition avseen-
de beredskap jämfört med sverige. valet i 
sverige har inriktats mot en försvarsmakt 
med hög kvalitet och hög beredskap, men 
samtidigt av väsentligt mindre numerär. 

Jämförelsen mellan försvarskoncepten 
ger impulsen till vissa andra idéer och onek-
ligen väcks tanken på att en kombina tion 
av dessa är ett lockande alternativ. sverige 
kunde formera en militär enhet med hög 
beredskap för insatser i sverige/finland. 
Det skulle ge större robusthet åt det finska 
försvarskonceptets kanske största svaghet, 
själva mobiliseringen av reservistarmén. 
fin land, å andra sidan, har då möjligheter 
att utnyttja sin försvarsmakt för kriser som 
krä ver insatser över lång tid och som reserv 
till den svenska snabbinsatsstyrkan.

sammanfattningsvis kan konstateras att 
en ny strategi förutsätter en väl fungeran-
de beslutsfattning inom ett helt spektrum 

av åtgärder, ett målmedvetet arbete för en 
”fleet in being”-strategi inom alla vapen-
grenar samt att utnyttja fördelarna med 
svensk hög beredskap och den finska för-
mågan till insatser under lång tid.

i en tid då EU- och natoländerna allt-
mer har förbundit sig till solidaritet och ge-
mensamt ansvarstagande är isolationistis-
ka nationella säkerhetslösningar inte läng-
re gångbara utan rentav riskfyllda, särskilt 
för små nationer. finlands president sauli 
niinistö framhöll det nordiska samarbetet 
kraftfullt i ett tal den 2012-08-21:25 

nu upplever det nordiska samarbetet en 
renässans, som tar sikte på framtiden. 
Målsättningen är ett djupt, mångsidigt, 
nordiskt partnerskap som omfattar inter-
nationella förbindelser. Utvecklingen av 
försvarssamarbetet har här en egen cen-
tral plats. vi måste också eftersträva ett 
brett internationellt utnyttjande av det 
nordiska partnerskapet. tillsammans är 
de nordiska länderna starka.

han sa också att nato är en mycket vik-
tig partner för finland såväl avseende såväl 
krishantering som i utvecklandet av för-
svarsmakten och i övningsverksamheten. 

Under de närmaste åren torde tyngdpunk-
ten i samarbetet alltmer förflyttas till de 
två sistnämnda. finlands försvarsmakt 
kan inte vara en enstöring som existerar 
separat från de västerländska standar-
derna och nätverken. vi har all orsak att 
fortsätta och vidareutveckla vårt samar-
bete med nato. samarbetet med nato är 
en del av den helhet som omfattar såväl 
EU:s säkerhets- och försvarspolitik som 
det nordiska försvarssamarbetet.

att förbinda sig till gemensamma åtagan-
den utan statsrättsliga fördrag är emeller-
tid också riskfyllt.26 Är det rentav omöjligt 
göra operativa förberedelser utan fördrag? 
det är lätt att rada upp en mängd vägande 
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invändningar av folkrättslig, juridisk, poli-
tisk och moralisk karaktär rörande existen-
tiella situationer om krig och fred. därtill 
även frågor om gemensam beslutsfattning, 
ansvarsfördelning, gemensamma lednings-
strukturer, fullmakter och kostnader.

ifall det ser ut som om ekvationen in-
te har någon lösning, är det alltjämt vik-
tigt att koncentrera sig på att skapa en ge-
mensam opinion bland ländernas medbor-
gare som siktar till samverkan på försvars-
området. det fördjupade nordEfco-
samarbetet bör ses som en process, som 
kommer att ta tid. Men det har kanske än-
då blivit dags att utvidga samarbetet till det 
politiska planet. att ställa upp en bland-
kommission att tackla de politiska frågor-
na är lika nödvändigt som att fokusera på 
det militärtekniska.

Professionella militärer och seriösa ob-
servatörer har redan länge insett att kanske 
den enda trovärdiga utvägen ur finlands 
och sveriges dilemma bygger på fördjupat 
samarbete. Men de gamla traditionella po-
sitioner som alltjämt råder luckras inte upp 
i en handvändning. det behövs tid för att 
anpassningen till tanken att solidariteten 
ska vara vägledande, inte den förment na-

tionella egennyttan, som i slutändan kan-
ske är en chimär. ”Enade vi stå, söndrade 
vi falla” är kanske en något sliten fras, men 
den blir allt relevantare i ett bredare nord-
iskt sammanhang. 

förutsättningarna för realiserandet av 
ovanstående tankar om nordiskt försvars-
samarbete är dock att ländernas försvars-
makter verkligen får de behövliga resurser-
na och att kapaciteterna kan samordnas i 
ett sammanhang som överstiger det natio-
nella. att genomföra försvarsreformer ut-
an resurser är inte seriöst. På det positi-
va kontot kan dock noteras att en genu-
in debatt om försvaret har kommit i gång i 
finland och sverige. 

försvarets, polisens och rättsväsendets 
”uppgifter är i grunden enkla och självkla-
ra. Håll yttre fiender till samhället utelåsta, 
håll inre fiender inlåsta. Säkerställ natio-
nens frihet och människors trygghet så att 
vi kan forma det goda samhället. svårare 
än så är det inte.”27

stig rydell är överstelöjtnant och stefan 
forss docent och kallad ledamot av 
kkrva.
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1. ”här i darwin och norra australien kom-
mer vi att skriva vår allians nästa stolta ka-
pitel. … orsaken till att vi fördjupar vår al-
lians här är att några av världens mest trafi-
kerade sjökommunikationsleder finns i den-
na region, och de är kritiskt viktiga för vå-
ra ekonomier”, sa president obama under 
sitt statsbesök i australien den 17 november 
2011. Remarks by President Obama to U.S. 
and Australian Service Members, the White 
House, Office of the Press Secretary, Royal 
army air force Base, darwin australia 
2011-11-17, http://www.whitehouse.gov/the-
press-office/2011/11/17/remarks-president-
obama-us-and-australian-service-members 

2. Clinton, Hillary: ”Americas Pacific Century”, 
Foreign Policy, november 2011, http://www.
foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/ameri-
cas_pacific_century; se även Patrick, stewart 
M: ”Obama’s Plan for America’s Pacific 
century”, The Atlantic, 2011-11-25, http://
www.theatlantic.com/international/archi-
ve/2011/11/obamas-plan-for-americas-paci-
fic-century/249045/

3. vi tackar överste Pekka holopainen, tidigare 
chef för försvarshögskolans strategiska insti-
tution i helsingfors för denna synpunkt.

4. Prof stephen Blanks citat av den framstå-
ende ryska militära tänkaren, armégeneral 
Machmut garejev återspeglar väl ryska stats-
ledningens nuvarande uppfattning mer än 
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Statsvetenskap med inriktning krishantering 
Hur kan vi utbilda i det vid FHS? 

av Edward Deverell

den statsvetenskapliga forskningen 
och utbildningen vid försvarshögskolan 
(fhs) utmärker sig från statsvetenskap vid 
andra lärosäten genom sin särskilda inrikt-
ning på säkerhetspolitik och krishantering. 
kurser med denna inriktning har genom-
förts vid fhs sedan 2000 och kommer att 
utgöra huvuddelen av innehållet i det ci-
vila utbildningsprogram som ska inledas 
hösten 2013.1 Medan säkerhetspolitik tra-
ditionellt sett har varit ett ämnesområde 
inom statsvetenskapen som har fått relativt 
stor uppmärksamhet även vid andra uni-
versitet och högskolor, är krishantering en 
yngre och mer otydligt definierad under-
disciplin. denna otydlighet ger upphov till 
syftet med föreliggande artikel. 

först diskuteras den till synes enkla frå-
gan vad statsvetenskap med inriktning kris-
hantering egentligen är. sedan förs utifrån 
pedagogisk litteratur en diskussion som ut-
mynnar i ett antal konkreta förslag på hur 
vi kan gå tillväga för att utbilda studenter 
inom kunskapsfältet.

Krishanteringsforskning inom 
ramen för statsvetenskap
Det finns idag ett växande forskningsfält 
som behandlar krishantering. fältet ut-
görs av forskare från discipliner som stats-
vetenskap, psykologi och ledarskap och 

management. likt många andra tvärve-
tenskapliga fält är detta fält omtvistat.2 
Exempelvis menar lalonde (2007) att kris-
hanteringsforskare har analyserat många 
fallstudier, men att de inte har lyckats sam-
manföra slutsatserna till teoribyggen som 
praktiker kan dra nytta av.3 Mitroff et al 
(2004) menar, å sin sida, att krishanterings-
litteraturen ännu inte har utvecklat lämpli-
ga ramverk för att studera kriser.4 

vad beror då kritiken på? En förklaring 
kan vara att det empiriska intresset skiljer 
sig åt mellan olika krishanteringsforskare. 
krishanteringsforskare undersöker händel-
ser och processer vitt skilda när det gäller 
såväl omfattning som konsekvenser. till 
de händelser som teorierna byggs på kan 
nämnas storskaliga industriella olyckor 
som fabriksexplosioner, fartygs och flyg-
planshaverier, terrordåd samt naturkata-
strofer som jordbävningar, flodvågor, över-
svämningar och orkaner, men även mindre 
omfattande händelser som elavbrott, före-
tagskriser, produktåterkallningar och tro-
värdighetskriser.5 variationen i vilken typ 
av händelse som analyseras tycks leda fors-
kare till att anta olika uppfattningar om de 
grundläggande redskap som krävs för kun-
skapsbyggande så som definitioner, teorier, 
modeller och analysscheman.6 

Även om de olika disciplinerna som bi-
drar till det tvärvetenskapliga fältet var för 
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sig främst använder sig av sina egna meto-
dologier, kan tvärvetenskapen vara en till-
gång för att hitta innovativa metoder och 
nya empiriska fallstudier. tvärvetenskapen 
kan dock också vara en begränsning när 
det gäller att skapa generiska definitioner, 
modeller och teorier. detta ger upphov till 
en värdekonflikt. Ska å ena sidan ämnes-
utveckling utföras inom ramen för särskil-
da ämnesområden med ett intresse i kris-
hanteringstudier för maximal stringens, el-
ler ska utveckling ske med ett ”bredare 
engagemang över ämnesgränser och över 
nationsgränser”, vilket enligt Bjereld m fl 
(2009) krävs för god vetenskap?7

kunskapsutvecklingen inom den enskil-
da disciplinen statsvetenskap med inrikt-
ning krishantering är inte heller den sär-
skilt tydlig. Statsvetenskap består av flera 
olika ämnesområden. vad som ingår i äm-
nesområden som till exempel politisk teo-
ri, internationell politik, förvaltningspoli-
tik eller jämförande politik är relativt väl 
beskrivet i läroböcker och handböcker in-
om respektive område. krishantering inom 
ramen för statsvetenskap är dock inte ett 
ämne i sig och kanske inte heller ett äm-
nesområde, utan snarare ett forskningsfält 
eller kunskapsområde inom ett eller flera 
ämnesområden. 

statsvetenskap med inriktning krishan-
tering är ett relativt ungt forskningsfält.8 
Detta medför att det inte finns ett entydigt 
svar som delas av en internationell och na-
tionell kader av lärare och forskare om vad 
som ingår i fältet. Det finns en risk att den-
na otydlighet kan leda till missuppfattning-
ar och felaktiga förväntningar bland stu-
denter. i jämförelse med kurser vid andra 
lärosäten tycks det därmed som att struk-
turerade och genomarbetade kursplaner 
och kursbeskrivningar blir än mer nödvän-
digt på fhs kurser i statsvetenskap med in-
riktning mot krishantering.

Forskningsfältet och 
undervisningen vid FHS
för att komma fram till vad statsveten-
skap med inriktning krishantering är idag, 
är det lämpligt att ta en titt i backspegeln 
och återknyta till tiden för fältets upp-
komst vid fhs. inledningsvis utvecklades 
krishanteringforsk ningen vid fhs utifrån 
ett forskningsintresse som delades av stats-
vetarna Bengt sundelius, Eric stern och 
fredrik Bynander. denna trio, som vid ti-
den bedrev sin forskning om krishantering 
vid Utrikespolitiska institutet, intresserade 
sig för internationella relationer, politisk 
psykologi, och exekutivt beslutsfattande i 
framförallt utrikespolitiska kriser. i boken 
Krishantering på svenska: teori och prak-
tik lade de ramarna för den nya inriktning-
en med ena benet i empiriska krisfall fär-
gade av det breddade säkerhetsbegreppet, 
och det andra benet i institutionell teori-
bildning. Boken ämnade ”undersöka och 
illustrera de faktorer som styr ställnings-
taganden och påverkar beslutsfattande 
i stressfyllda och överraskande situatio-
ner med betydelse för samhällets funktio-
ner”.9 författarna använde sig av en för-
svars- och säkerhetspolitisk kris – grund-
stötningen av den sovjetiska ubåten U137 
i karlskronas skärgård 1981; en miljöka-
tastrof – tjernobylolyckan 1986; samt 
en ekonomisk kris – valutakrisen 1992. i 
jakten på gemensamma mönster kartla-
des först kriserna. sedan analyserades de 
med utgångspunkt i individens begräns-
ningar när det gäller att fatta beslut under 
stress, i små grupper och i en organisato-
risk kontext.10 

i sundelius, stern och Bynanders analys 
föreslogs dessutom tio ”analytiskt centra-
la aspekter” för nationell krishantering.11 
dessa teman kom att utgöra ett smörgås-
bord av teoretiska perspektiv och forsk-
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ningsinriktningar för de analytiker som se-
dan anslöt sig till sundelius och sterns ny-
etablerade forskningsprogram cM Europe. 
2000 inrättades en professur i statsveten-
skap med inriktning krishantering och inter-
nationell samverkan vid fhs. Professuren 
tillsattes av Bengt sundelius. vidare kom 
projektet cM Europe att utgöra grund-
stommen för nationellt centrum för kris-
hanteringsstudier (crisMart) som eta-
blerades vid fhs 2000 med sundelius som 
chef. 

i början av 2000-talet inleddes undervis-
ning på fhs i statsvetenskap med inrikt-
ning krishantering och internationell sam-
verkan via fristående kurser.12 kurserna ge-
nomfördes i samarbete med Uppsala uni-
versitet som examinerande lärosäte 2000–
2007.13 Under dessa år tillkom nya dok-
torander och analytiker till forsknings-
programmet cM Europe, där uppemot 
etthundra nationella och internationel-
la krisfall dokumenterades och analysera-
des. i samarbete med framförallt krishan-
teringsforskare i nederländerna och Usa 
utvecklades utifrån dessa krishanterings-
fall ett ramverk för de utmaningar som le-
dare tenderar att stå inför under krishan-
teringsprocessen. ramverket presentera-
des 2005 i boken The Politics of Crisis 
Management.14 Boken har sedan dess ut-
gjort en central kunskapsbas för kurserna 
i statsvetenskap med inriktning krishante-
ring vid fhs. Utmaningarna som Boin et 
al (2005) fördjupade sig i är problemfor-
mulering, beslutsfattande, meningsskapan-
de kommunikation, avslut och ansvarsut-
krävande, samt lärande och reform.

idag är det drygt femton år sedan 
Krishantering på svenska publicerades 
som en första lärobok i statsvetenskap 
med inriktning krishantering. tolv år har 
gått sedan kurser inom fältet inleddes vid 
fhs. sju år har passerat sedan studenter 

fick i uppgift att lära sig om The Politics 
of Crisis Management. Numera finns flera 
program i krishantering vid ledande svens-
ka universitet. som exempel kan nämnas 
lund universitets civilingenjörsutbildning i 
riskhantering, Umeå universitets program 
i krishantering och fredsbyggande och 
risk- och krishanteringsprogrammet vid 
Mittuniversitetet. samtidigt har krishan-
tering i den nationella praktiska sfären ut-
vecklats från särskilda rutiner och struktu-
rer som ett fåtal höga politiker och tjänste-
män tog till högst någon gång per år då det 
hettade till ordentligt, till en färdighet som 
är nödvändig för politiker och praktiker på 
alla nivåer inom den offentliga förvaltning-
en. Ett talande exempel på denna utveck-
ling är den dygnetruntaktivitet som sedan 
2008 bedrivs vid kansliet för krishantering 
i statsrådsberedningen. 

Var befinner sig fältet idag?
Utifrån beskrivningen ovan kan vi utläsa 
att grunden till FHS’ kurser i statsveten-
skap med inriktning krishantering utgörs av 
de perspektiv som togs fram av sundelius, 
stern och Bynander när de lade de första 
byggstenarna för att etablera det nya forsk-
ningsfältet. tydliga och väl avgränsade äm-
nesdefinitioner är dock inte alltid lätta att 
finna för utomstående. Det sätt på vilket 
ämnesutvecklingen fortskrider på fhs 
tycks dessutom ha ändrat karaktär från re-
lativt ”toppstyrt” till mer ”demokratiskt” i 
takt med att fler lärare disputerar och att 
lärarkollegiet utökas. 

idag har forskningsfältet statsvetenskap 
med inriktning krishantering utvecklats 
från ett fokus på kriser som ett extremt in-
slag i internationella relationer till att även 
ta sig an frågor rörande samhällssäkerhet 
och mer vardaglig politik och offentlig för-
valtning i relation till kriser. En central frå-
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ga är exempelvis vilken roll krisen spelar 
i policyförändringsarbetet. På ett övergri-
pande plan intresserar sig traditionell stats-
vetenskap för studiet av politik, vilket i sin 
tur kan beskrivas som den process genom 
vilken grupper fattar kollektiva beslut.15 
Medan traditionell statsvetenskap inriktar 
sig på den vardagliga verksamhetens poli-
tik, det vill säga pågående och kollektiva 
processer och löpande beslut som sker i vå-
ra institutioner till vardags, intresserar sig 
statsvetenskap med inriktning krishante-
ring framför allt för politiken och besluten 
i relation till extraordinära händelser, kri-
ser, katastrofer och konflikter.

Enligt inrättandedokumentet till det nya 
kandidatprogrammet vid fhs ska utbild-
ning i statsvetenskap med inriktning kris-
hantering (och säkerhetspolitik) vid fhs 
skapa ”förutsättningar för politisk och ad-
ministrativ hantering av påfrestningar, hot, 
risker och sårbarheter på samhället som 
hotar säkerheten och grundläggande sam-
hällsvärden”.16 frågor som kurserna ska 
fördjupa sig i är bland annat: hur påver-
kas politiken av krisen? hur påverkar kri-
sen beslutsfattare och institutioner? hur 
påverkas allmänhetens förtroende av kri-
sen och krishanteringen? hur lär sig våra 
politiker, institutioner och samhället i stort 
av kriser? hur skapar vi säkra strukturer i 
syfte att förebygga kriser?

På FHS’ kurser i statsvetenskap med in-
riktning krishantering är den politiskt ad-
ministrativa krishanteringen i fokus. det 
handlar om hur kritiska händelser utmed 
hela hotskalan hanteras från lokal kom-
munal nivå, till regional, central nationell 
och internationell nivå. forskningen beto-
nar den politiska och institutionella sidan 
av krishantering. institutionella kriser ut-
manar regeringars handlingsutrymmen och 
legitimitet.17 av centralt intresse är de kri-
ser som utmanar beslutsfattare på olika ni-

våer i skalan och som delvis eller helt och 
hållet ”eskalerar” till den nationella nivån. 
Det bör med andra ord finnas en politiskt 
och institutionell enhet på vars bord hante-
ringen av krisen hamnar. Här är definitio-
nen av krisen som fenomen drivande. 

Det är rimligt att anta att de flesta lä-
rare som undervisar på de aktuella kurser-
na uppfattar en kris som ”a serious threat 
to the basic structures or the fundamental 
values and norms of a social system which 
– under time pressure and highly uncertain 
circumstances – necessitates making cru-
cial decisions”.18 det sociala systemet kan 
exempelvis vara en myndighet, en kom-
mun, en regering eller en stat. Definitionen 
betonar den kollektiva uppfattningen av 
hot, tidspress, osäkerhet och det upplevda 
behovet att fatta snabba beslut bland med-
lemmarna i den beslutsenhet vars ageran-
de analyseras. krishanteringsforskare som 
använder sig av denna definition tenderar 
att fatta intresse för de utmaningarna som 
individer, grupper, organisationer och sam-
hällen ställs inför under kriser. Denna defi-
nition har med små justeringar varit bety-
dande för de flesta fallstudier som har ge-
nomförts inom ramen för crisMart:s 
forskningsprogram cM Europe.19 

Utifrån definitionen ovan framstår med 
önskvärd tydlighet att statsvetenskap med 
inriktning krishantering handlar om kon-
sten att fatta snabba, effektiva och legitima 
beslut i ett sammanhang präglat av tids-
press, osäkerhet och värden som står på 
spel.20 för att denna konst ska kunna kny-
tas till statsvetenskap måste den dock ut-
föras i en förvaltningspolitisk kontext och 
kopplas till teoretisk och/eller praktisk po-
litik och förvaltning. krisen som analyse-
ras bör med andra ord relateras till det ve-
tenskapliga studiet av samhällets organisa-
tion och styrelse. 
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fyra analysnivåer är här av särskild be-
tydelse: 

1) individen och dess begränsningar när 
det gäller att ta till sig och bearbeta in-
formation; 

2) gruppen och de gruppdynamiska pro-
cesser som påverkar utformningen av 
kritiska beslut; 

3) organisationen som skapar såväl möj-
ligheter som begränsningar för krisbe-
slutsfattare (hit räknas även centrala 
analysnivåer i traditionell statsveten-
skap som regeringen och staten); och 

4) systemnivån, d v s den bredare sam-
hälleliga, nationella eller internationel-
la kontext i vilken kriser inträffar och 
påverkas av. den empiriska händel-
sen, d v s krisen, är av centralt intres-
se. fokus i analysen bör dock läggas 
på den egentliga hanteringen, d v s den 
managementprocess som drivs av med-
lemmar av organisationer och myndig-
heter genom deras konsekvensskapan-
de beslut.21

Att utbilda studenter i 
statsvetenskap med inriktning 
krishantering
hittills har denna artikel fokuserat på hur 
forskningen och undervisningen inom stats-
vetenskap med inriktning krishantering 
har utvecklats vid fhs. i följande styck-
en diskuteras, med stöd i aktuell pedago-
gisk forskning, hur studenter ska kunna ut-
bildas inom kunskapsfältet. diskussionen 
sorteras med hjälp av ett par grundläggan-
de förhållningssätt och didaktiska meto-
der som är särskilt lämpade för utbildning 
i statsvetenskap med inriktning krishan-
tering. På ett övergripande plan handlar 
det om att som lärare hitta en fungerande 

balans mellan kunskapsmål (kunskap och 
förståelse av områdets vetenskapliga grund 
och metoder), färdighetsmål (färdighet och 
förmåga att redogöra för och kritiskt tol-
ka relevant data), och värderingsmål (vär-
deringsförmåga och förhållningssätt för att 
hantera etiska frågeställningar inom områ-
det). dessa mål, som framhålls i högsko-
leförordningens examensordning, kan i sin 
tur kokas ned till en distinktion mellan att 
lära ut, å ena sidan generiska vetenskapliga 
och kritiska förhållningssätt, och å andra 
sidan, praktiska förmågor och färdigheter 
för arbetslivet. 

Ett vetenskapligt 
förhållningssätt
att lärare ska göra sitt yttersta för att odla 
ett vetenskapligt förhållningssätt hos sina 
studenter är närmast en självklarhet. det 
är en av lärarens huvuduppgifter att ska-
pa intresse för sitt ämnesområde och att 
motivera studenterna till ett kritiskt, krea-
tivt och vetenskapligt tankesätt.22 att lyfta 
fram ett vetenskapligt förhållningssätt är 
även ett utmärkt sätt att uppnå en god nivå 
av forskningsankytning i undervisningen.23 
forskningsanknytning framhålls ofta som 
betydande för undervisningens kvalitet.24 
Enligt Gustafsson m fl (2010) finns det en 
kvalitetsaspekt i undervisning som ”hand-
lar om att lärare ska vara inlästa på sitt 
ämne så att ämnets komplexitet kan fram-
träda. Undervisningen ska spegla de senas-
te kända rönen”.25 En intressant fråga är 
då var vi hittar dessa rön. 

krishanteringsforskningen har sina egna 
tidskrifter som Journal of Contingencies and 
Crisis Management, Journal of Homeland 
Security and Emergency Management, Risk, 
Hazard & Crisis in Public Policy och Risk 
Management. nya rön publiceras även i 
mer traditionella statsvetenskapliga och 
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förvaltningspolitiska tidskrifter som exem-
pelvis Public Administration, Government 
and Opposition, Political Psychology och 
Policy Studies Journal. de senaste rönen 
blir dock som mest intressanta när de dis-
kuteras i relation till ämnesområdets kun-
skapsbas. det är med andra ord av stor vikt 
att erbjuda studenterna de stora debatterna 
inom fältet och de så kallade klassiska tex-
terna. Som Bjereld m fl skriver: ”kreativitet 
åstadkommer man genom att på nya sätt 
samtala med tidigare forskning och därvid 
skapa en grund för att diskutera, klassifice-
ra, beskriva eller förklara det oväntade”.26 

klassiska texter och debatter inom fältet 
hittar vi i åtminstone fyra ämnesområden 

– internationella relationer, katastrofforsk-
ning, (kognitiv) politisk psykologi samt or-
ganisationsteori.27 genom åren har seni-
ora krishanteringsforskare vid fhs med 
hjälp av litteratur från dessa ämnesområ-
den, och ett stort antal empiriska fallstu-
dier av svenska och internationella krisfall, 
utarbetat grundläggande kurslitteratur för 
de aktuella kurserna vid fhs. dessa rön 
utgör fortfarande centrala kunskapskällor 
för fältet och för utbildningen. 

Alternativ pedagogik
Det är rimligt att anta att studenter på FHS’ 
civila kurser, likt studenter vid andra hög-
skolor och universitet i sverige, blir mer 
och mer heterogena.28 Exempelvis kommer 
allt fler studenter från studieovana miljöer, 
och de har skiftande förkunskaper.29 detta 
betyder att förmedlingspedagogik grundad 
på envägskommunikation där lärare över-
för kunskap till studenter måste komplet-
teras med annan interaktiv och mer dyna-
misk form av undervisning som sätter stu-
denterna och deras lärande i centrum.30 

att träna studenter i förmågan till kritisk 
reflektion är en huvuduppgift. Lärarens 

främ sta uppgift i jakten på kritisk reflek-
tion är enligt Wilhelmson (2004) att ska-
pa en god utbildningsmiljö där studenter 
kan vara öppna för olikhet och öva upp 
sin förmåga till lyssnande och argumenta-
tion.31 Mer specifikt innebär det att lära-
rens roll utvecklas till att vara ”en handle-
dare för de studerandes självstyrda läran-
de [genom att] erbjuda tillfällen för dia-
log, kritisk reflektion, problemformulering 
och problemlösning.”32 seminarieformatet 
är väl lämpat för denna form av transfor-
mativt lärande. seminarieundervisningen 
är ett sätt att med relativt små medel nå 
ett kollektivt lärande. lärande genereras 
framförallt i dialogen mellan studenter och 
lärare, men även i dialogen mellan studen-
terna själva. case-undervisning och scena-
rioövningar är exempel på andra alternati-
va sätt att undervisa som redan nu används 
på kurserna, men som borde kunna använ-
das mer framöver. dessa metoder diskute-
ras mer utförligt nedan. 

att alternativ pedagogik är av godo, sär-
skilt inom ett relativt praktiskt och norma-
tivt präglat fält som statsvetenskap med 
inriktning krishantering, betyder inte att 
mer enkelriktade föreläsningar bör förkas-
tas helt och hållet. En nyckel till framgång 
ligger i att hitta en fungerande mix av un-
dervisningsmetoder som är tilltalande för 
såväl studenter som lärare, och som väck-
er de inblandades motivation och kreativi-
tet. att lyssna på vältaliga lärare och duk-
tiga forskare är en lärande erfarenhet, inte 
minst för nya studenter. det är dessutom 
ett effektivt sätt att med relativt små medel 
nå ut till många studenter. 

Koppling till praktiken
krishantering är en färdighet som är nöd-
vändig för politiker och praktiker på alla 
nivåer inom den offentliga förvaltningen. 
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därför bör forskningsfältet krishantering 
sträva efter att bidra till utvecklingen av 
bättre praktiker. samtidigt är undervis-
ningen på fhs i statsvetenskap med inrikt-
ning krishantering till övervägande del teo-
retisk. detta medför att kopplingen mellan 
teori och praktik måste betonas för bästa 
resultat. studenter måste få ta del av verk-
liga problem och de bör erbjudas möjlig-
heten att lösa problem på ett sätt som lik-
nar problemlösning i den verkliga världen. 
att arbeta med verkliga problem under re-
alistiska former är ett bra sätt att förbere-
da studenter för arbetslivet. grupparbeten 
med aktivt lärande baserat på samverkan 
och informations- och kunskapsdelning 
där studenterna lär sig diskutera och pröva 
sina argument, är i detta sammanhang en 
passande metod.33 Ett annat arbetssätt som 
lämpar sig väl för detta syfte är att sam-
manställa kortare PM under viss tidspress. 

scenarioövningar är en annan metod 
som kan erbjuda studenter kopplingar till 
verkliga problem och som dessutom rela-
terar till arbetssätt som liknar dem som 
utförs i arbetslivet. scenarioövningar an-
vänds redan idag på FHS’ utbildningar i 
statsvetenskap, men borde kunna använ-
das mer. det viktigaste när det gäller den 
här typen av övningar på akademiska pro-
gram är dock att övningarna tydligt kopp-
las till de avvägningar, dilemman, och ar-
gument som framträder ur kursernas teore-
tiska litteratur. vidare måste aktiviteter där 
tidspress är en parameter att förhålla sig 
till, kompletteras med undervisning i semi-
narieform där lärmiljön erbjuder gott om 
tid för bearbetning av fakta och teoretisk 
kunskap samt reflektion.34

Harvardcasemetodik
harvardcase-undervisning är en interaktiv 
lärometod som har en tydlig förankring i 

verkliga problem. det är en seminarieform 
som utvecklades vid harvard omkring 1870, 
när studerande själva fick göra analyser uti-
från verkliga rättsfall.35 Ett harvardcase ut-
går från ett verkligt fall, en berättelse, som 
gemensamt diskuteras så att ny förståelse 
konstrueras.36 fallet är ofta skrivet utifrån 
en beslutsfattarens perspektiv, och det fo-
kuserar på ett beslutsdilemma eller ett pro-
blem som ska lösas. caseundervisning er-
bjuder studenter en möjlighet att förestäl-
la sig beslutsfattarens roll och att ta del av 
situationer som påminner om sådana som 
de kan komma att ställas inför i sina fram-
tida yrkesliv. caseundervisning kan använ-
das för flera syften som rimligtvis borde be-
höva utvecklas för framtida krisbeslutsfat-
tare. som exempel kan nämnas att koppla 
samman teori och praktik, förbättra för-
mågan att fatta beslut, träna kritiskt tän-
kande och reflektion, illustrera hur kom-
plex verkligheten kan vara, och förbättra 
förmågan till presentationsförmåga och 
förhandlingsspel.37 

En fördel med harvardcase-metodiken 
är att den hjälper lärare och studenter att 
koppla teori och abstrakta begrepp till 
praktik. Även om merparten av undervis-
ningen i statsvetenskap med inriktning kris-
hantering är teoretiskt driven, är det vik-
tigt att hitta empiriska kopplingar i syfte 
att göra teorierna mer tilltalande, begripli-
ga och praktiskt nyttiga för studenterna.

Underlätta för 
anställningsbarhet
i takt med att Bolognaprocessen allt mer 
genomsyrar det svenska systemet för hö-
gre utbildning, har begreppet anställnings-
barhet blivit ett viktigt mål för universi-
tets- och högskoleutbildning.38 Elmgren 
och henriksson (2010:213) menar till och 
med att anställningsbarheten bör vara inte-
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grerad i alla delar av utbildningen.39 Bjereld 
m fl (2009) varnar dock för att allt för stor 
anpassning till arbetsmarknadens krav kan 
äventyra universitetens och forskningens 
frihet.40 Enligt min mening borde inte för-
beredelser för arbetslivet betyda att den 
traditionella akademiska förmågan till 
vetenskapligt förhållningssätt och kritisk 
granskning prioriteras ned. den utbildning 
vi erbjuder studenterna ger bredare färdig-
heter som de kan använda var och när de 
vill i sitt yrkesliv. det handlar om färdig-
heter som till exempel att odla ett kritiskt, 
kreativt och vetenskapligt tankesätt samt 
att skriva och argumentera på ett logiskt 
och systematiskt sätt. färdigheter som 
dessa är nödvändiga för att fostra framti-
dens reflekterande praktiker, vilka i sin tur 
är en förutsättning för att kunna utveck-
la bättre praktiker och arbetssätt i våra 
myndigheter.

förutom dessa generiska akademis-
ka färdigheter, finns det flera exempel på 
specifika metoder som kan användas för 
att förbereda studenter för arbetslivet. 
kursanvariga kan ta in externa föreläsare 
och praktiker från yrkeslivet. deltagande 
i projektarbete kan förbereda studenter 
för arbetslivet bland annat genom att väs-
sa deras problemlösningsförmåga.41 Ett 
annat sätt att göra studenter mer attrak-
tiva på en framtida arbetsmarknad är att 
träna studenterna i muntlig framställning 
där retorik, det vill säga konsten att över-
tyga genom argumentation baserad på kri-
tisk granskning, är en faktor.42 detta kan 
ske exempelvis genom projektredovisning-
ar där arbetet genomförs i grupper. del av 
examinering kan med fördel utföras ge-
nom att studenter redovisar och presente-
rar sina argument och kritiska reflektioner 
muntligt, vilket traditionell sett har varit 
eftersatt i det svenska systemet för högre 
utbildning.43 

Praktik inom ramen för akademiska 
kurser är ytterligare en metod som kan ge 
resultat när det gäller att slussa ut studen-
ter i arbetslivet. Metoden utnyttjas redan 
på FHS’ civila kurser. En fördel med prak-
tik är att den kan vara ett hjälpmedel för 
lärare att arbeta strukturerat för ökad an-
ställningsbarhet. diskussioner om prak-
tik och praktikplatser i lärarkollegiet tor-
de dessutom ge lärarna en bild av var stu-
denternas framtida yrkesroller kan komma 
att finnas. 

Med avseende på de studenter som går 
igenom kurserna i statsvetenskap med in-
riktning krishantering på fhs torde de ef-
ter ett par år befinna sig inom förvaltning-
en på framförallt central nivå vid myndig-
heter med en särskild roll inom det svens-
ka krishanteringssystemet.44 som exem-
pel på sådana arbetsplatser kan nämnas 
regeringskansliet, MsB, försvarsmakten, 
eller rikspolisstyrelsen. andra tänkba-
ra arbetsgivare är kommuner, näringsli-
vet, icke-statliga organisationer och inter-
nationella organisationer som EU, fn och 
nato.45 Slutligen finns det skäl att anta att 
forskning på universitet i sverige eller ut-
omlands kan locka en del av studenterna. 

Avslutande diskussion
denna artikel har diskuterat vad statsve-
tenskap med inriktning krishantering är 
och presenterat ett par tillvägagångssätt 
för att på bästa sätt utbilda studenter inom 
fältet. Utifrån diskussionen kan vi dra slut-
satsen att statsvetenskap med inriktning 
krishantering handlar om politiskt och ad-
ministrativt beslutsfattande under de sär-
skilda förhållanden som kriterierna tids-
press, osäkerhet och värden satta på spel 
skapar. Beslutsfattandet som är i fokus 
här behöver utföras i ett förvaltningspoli-
tiskt sammanhang där individen, gruppen, 
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organisationen eller det politiska (natio-
nella eller internationella) systemet utgör 
analysnivåer.

Beträffande frågan om möjliga och 
lämpliga metoder för att utbilda studenter 
i statsvetenskap med inriktning krishante-
ring, framhålls vikten av att lärare skapar 
en jämvikt mellan det vetenskapliga och 
kritiska förhållningssättet och praktiska 
färdigheter som förbereder studenterna för 
kommande arbetsliv. lärare behöver spor-
ra studenterna till att anta en vetenskap-
lig, kritisk och kreativ attityd till texter och 
omgivningen genom att fördjupa sig i de 
stora debatterna inom fältet och de så kal-
lade klassiska texterna tillsammans med 
nya rön. Ett framgångsrecept för att öka 
studenternas lärande är vidare att komplet-
tera förmedlingspedagogik med interaktiv 
och mer dynamisk form av undervisning 
som grupparbeten, muntlig framställning, 
harvardcase och scenarioövningar. dessa 
metoder påminner studenterna om pro-
blemlösning i arbetslivet genom att deras 
lärande kan kopplas till en praktisk verk-
lighet. detta bör underlätta för studenter-
nas framtida anställningsbarhet. 

att studera kriser och hur de hanteras 
bör leda till ökad förståelse av krishante-
ringsprocessen, hur vi kan planera för kriser, 
agera under kriser, och hur vi kan lära av 
våra krishanteringserfarenheter. nyckeln 
till denna förståelse är god undervisning 
som kan ta sig uttryck i ett flertal meto-
der. som statsvetaren vid stockholms uni-
versitet alexa robertson påpekar: ”god 
undervisning innebär att studenter lämnar 
mitt klassrum med fler frågor än de kom in 
med – men med idéer om hur de ska kunna 
besvara dessa frågor”.46 Ett kvitto på god 
undervisning är att lärare kan förmå stu-
denter, det vill säga framtidens krishante-
rare, att anamma ett kritiskt, vetenskap-
ligt, kreativt och självständigt förhållnings-
sätt till förvaltningspolitisk krishantering 
såväl som till bredare förändringar i deras 
omvärld. för även om de statsvetenskapli-
ga utbildningarna vid fhs är teoretiska ut-
bildningar, kommer våra studenters inlär-
da kunskaper att få framtida praktiska ge-
nomslag.

författaren är lärare och forskare vid 
crisMart, nationellt centrum för kris-
hanteringsstudier, vid försvarshögskolan.
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Den norska 22 julikommissionens rapport
av Michael Karlsson

den 13 augusti 2012 överlämnade den 
norska 22 juli-kommissionen sin rapport1 
om hanteringen av terrorattackerna i oslo 
och på Utøya sommaren 2011 som tillsam-
mans krävde 77 människors liv. På knappt 
500 sidor får läsaren ta del av en öppen och 
kritisk granskning av hur myndigheterna 
klarade av att lösa sina uppgifter under det 
största angreppet på den norska demokra-
tin sedan det andra världskriget. slutsatsen 
att gärningsmannen anders Behring Brei-
vik kunde ha förhindrats i ett tidigare ske-
de känns tung, men gör det också angelä-
get att se närmare på de rekommendatio-
ner som kommissionen ger för att något 
liknande inte ska kunna inträffa igen. 

nedslående är också att läsa att det var 
brister i myndigheternas attityder, kultur 
och ledarskap som var huvudförklaringen 
till att gärningsmannen inte stoppades tidi-
gare. Paradoxalt nog fanns nödvändiga or-
ganisationer och regler i stort sett på plats 
den 22 juli, men man förmådde helt enkelt 
inte att utnyttja dem på rätt sätt. 

kommissionens rapport mynnar ut i 31 
rekommendationer för hur terrorismbe-
kämpningen i norge ska stärkas. den för-
sta av dessa uppmanar chefer på alla ni-
våer inom förvaltningen att stärka sin och 
myndighetens attityd och kultur så att man 
blir bättre på att göra riskbedömningar, ut-
nyttja informationsteknologi, samverka 

med andra myndigheter samt genomfö-
ra och utvärdera egna insatser. de övriga 
30 rekommendationerna rör specifika åt-
gärder för terrorismbekämpning och rik-
tar sig till en eller flera utpekade aktörer. 
rekommendationerna fördelar sig således 
på regeringskansliet och centrala säker-
hetsorgan (6), lagstiftaren (3), polisen (9), 
försvaret (1), hälsoväsendet (2), räddnings-
tjänsten (2) samt säkerhets- och underrät-
telsetjänsterna (7). 

Mottagandet av 22 juli-kommissionens 
rapport har överlag varit positivt och det 
finns nu förväntningar på att terrorismbe-
kämpande myndigheter, även i omvärl-
den, ska dra lärdomar av det norska miss-
lyckandet. Men för att få lite perspektiv på 
kommissionens rapport kan det finnas skäl 
att uppmärksamma ett par aktuella studier 
av terrorismbekämpning. den ena föran-
leder frågan om kommissionen möjligen 
har haft ett alltför snävt perspektiv på ter-
rorismbekämpning, medan den andra på-
minner om att kommissioners förslag på 
säkerhetspolitiska reformer påfallande of-
ta hamnar i ”skrivbordslådan”. 

i boken 9/11 and the Design of Counter-
terrorism Institutions2 visar jag hur terro-
rismbekämpning som företeelse kan bry-
tas ned i ageranden som syftar till upp-
täckt, förebyggande, skydd, krishantering, 
konsekvenshantering samt vedergällning. 
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genom fallstudier skildras sedan hur sex 
nordeuropeiska stater (sverige, danmark, 
finland och de tre baltiska staterna) agera-
de i dessa avseenden efter terrorattackerna 
i Usa den 11 september 2001. Efter att un-
der de första veckorna ha haft ett brett fo-
kus kom regeringarna snart att ägna mest 
tid åt frågorna om det förebyggande arbe-
tet och det militära svaret (d v s kriget i 
afghanistan). av resultaten framgår vida-
re att danmark och de tre Baltiska stater-
na mycket snart påbörjade ett omfattande 
reformarbete, medan sverige och finland i 
allt väsentligt var nöjda med de regler och 
praktiker man redan hade. 

Mot den här bakgrunden framstår 
22 juli-kommissionens rekommendatio-
ner som något begränsade. att som man 
nu gör enbart knyta rekommendationer-
na till formella organisationer, där särskilt 
den norska polisen hamnar i skottgluggen, 
ger knappast en rättvisande bild av terro-
rismbekämpning som företeelse. detta blir 
inte minst tydligt om rekommendationerna 
istället fördelas på de nyss nämnda funk-
tionerna. En preliminär fördelning ger då 
följande resultat: upptäckt (7), förebyggan-
de (3), skydd (1), krishantering (17), kon-
sekvenshantering (3) samt vedergällning 
(0). att det läggs så pass stor vikt vid just 
krishantering speglar förstås mycket av 
misslyckandet den 22 juli 2011, men frå-
gan bör ändå ställas om det inte hade varit 
möjligt att dra fler lärdomar om de andra 
funktionerna. 

framför allt skulle man kunna argumen-
tera för att tyngdpunkten istället borde lig-
ga på åtgärder som syftar till att upptäcka 
och förebygga terrorism, d v s åtgärder som 
minskar risken för att alls hamna i krissitu-
ationer. till exempel tar kommissionen in-
te riktigt till vara chansen att systematiskt 
granska underrättelsearbetet. i andra sam-
manhang beskrivs detta ofta i termer av en 

”underrättelsecykel” som bland annat om-
fattar inriktning, inhämtning, bearbetning, 
bedömning samt delgivning av underrättel-
ser. Även om sju av kommissionens rekom-
mendationer kan knytas till underrättelse-
cykeln så är det olyckligt att de dels presen-
teras utan någon inbördes ordning (vilket 
följer av fördelningen på organisationer is-
tället för funktioner), dels lägger tonvikten 
vid cykelns början och slut. det senare är 
problematiskt eftersom misslyckanden att 
upptäcka terrorister inte alltid beror på att 
det saknas underrättelser. En viktig erfa-
renhet av terrordåd som i Usa 2001 och 
norge 2011 är således att myndigheterna 
inte förmådde att bearbeta och bedöma in-
formation som de redan hade tillgång till.

samtidigt bör understrykas betydelsen 
av att ha ett brett angreppssätt. här är det 
tydligt att lärdomar som rör skydd och 
vedergällning (i det här sammanhanget det 
rättsliga efterspelet) hamnar i bakgrunden. 
i det förra fallet manar rapporten endast 
till att genomföra planer för skydd av vik-
tiga objekt (t ex regeringsbyggnader), men 
ger inga rekommendationer om hur man 
ska skydda politiska sammankomster som 
den på Utøya eller skydda statsledningen. 
Även det rättsliga efterspelet bär på vikti-
ga lärdomar, som att det genomfördes med 
hänsyn till etablerade rättsprinciper, res-
pekt för offer samt öppenhet mot allmän-
het och media. slutligen, räddningstjänsten 
och sjukvården får helt välförtjänt mycket 
beröm för sin förmåga att hantera konse-
kvenser av angrepp. Men detta borde kun-
na utsträckas till att även gälla delar av den 
politiska ledningen och kyrkan, som på ett 
värdigt sätt bidrog till hanteringen av de 
psykologiska konsekvenserna bland be-
folkningen.

det tas idag mer eller mindre för givet 
att 22 juli-kommissionens rekommendatio-
ner kommer att genomföras under de när-
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maste åren. att döma av tidigare erfaren-
heter kan det dock finnas skäl att inte vara 
alltför tvärsäker på den punkten. i Jordan 
tamas nya bok Terrorism and National 
Security Reform: How Commissions Can 
Drive Change During Crises3 undersöks 
vilken betydelse som amerikanska kom-
missioner har haft för landets säkerhetspo-
litik. Upphovet till boken är den utbredda 
föreställningen att säkerhetspolitiska kom-
missioner egentligen inte har så stor bety-
delse, att de sällan leder till större reformer, 
att de fyller rollen av en ventil för kritik 
o s v. typexemplet på detta har varit de 
amerikanska säkerhets- och underrättelse-
tjänsternas benägenhet att inte vilja ta lär-
dom av tidigare misslyckanden. i det lju-
set framstår det plötsligt som en mer öppen 
fråga vad som kommer att hända med de 
norska rekommendationerna.

Men efter att ha tittat närmare på 51 sä-
kerhetspolitiska kommissioner som upprät-
tades av den amerikanska presidenten eller 
kongressen åren 1983-2006 kommer tama 
fram till att det finns anledning att nyan-
sera bilden något. resultaten tyder således 
på att kommissioner under vissa förutsätt-
ningar faktiskt kan få en stor betydelse när 
det gäller att åstadkomma ny lagstiftning, 
organisatoriska reformer eller förändringar 
av existerande policy. tama menar att san-
nolikheten för att kommissioner ska spela 
en roll ökar om de har upprättats efter kri-
ser, har begränsade mandat, rapporterar si-

na resultat snabbt och under politisk enig-
het samt backar upp sina förslag på refor-
mer med en offentlig handlingsplan för hur 
dessa ska genomföras. 

Översatt på den norska 22 juli-kom-
missionen gör dessa resultat det motive-
rat att tro att de 31 rekommendationerna 
har goda förutsättningar att bli genomför-
da. kommissionen uppfyller i allt väsent-
ligt de betingelser som tama anger. därtill 
bör noteras att det har skett en del för-
ändringar på mottagarsidan, d v s bland 
de myndigheter som pekas ut i rapporten, 
som också kan komma att underlätta ge-
nomförandet. hit hör inte minst den nor-
ska polisens förklaring att man tar till sig 
av kritiken och accepterar kommissionens 
slutsatser. Ett uttalande som kan tolkas 
som att man offentligt binder upp sig för 
reformer. det har även skett en del person-
förändringar, till exempel avgick polische-
fen Øystein Mæland bara några dagar efter 
att rapporten presenterades den 13 augusti, 
som eventuellt kan bidra till att ytterligare 
förbereda marken för förändringar. 

Sammantaget finns det därför mycket 
som talar för att kommissionen trots allt 
kommer att få stor betydelse för den fram-
tida terrorismbekämpningen i norge och 
troligtvis också i många andra länder. 

författaren är docent i statsvetenskap vid 
södertörns högskola.
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Research for Officers’ Actionable 
Knowledge
by Per-Arne Persson and James M. Nyce

five years’ research has made it possible 
to formulate both an argument and con-
clusions as regards methods for conducting 
research in a way that makes sense to mil-
itary practitioners themselves in their ef-
forts to be professional. this research sup-
ported action, as well as it contributed to 
the scientific literature. 

the practitioners were members of the 
swedish military intelligence communi-
ty. More precisely, we worked with the 
development section at the intelligence 
directorate in the swedish JhQ, which in-
itiates and coordinates research and oth-
er development initiatives for intelligence 
as a function and an organization. from 
the very start, we were asked first to guide 
method development in the first Nordic 
Battlegroup, and then – within a three-year 
project (2008 – 2010) – to support the de-
velopment and the implementation of the 
new policy document for the intelligence 
function, grundsynUnd 081 with its five 
principles. the principles stress the role of 
management by objectives/”mission orien-
tation”, quality for trust and foresight, co-
operation with clients, cultural understand-
ing and systems thinking. 

results have been brought back through 
a variety of channels and represented find-
ings, some of which were arrived at to-
gether with representatives for the intelli-

gence community. among the channels 
were project reports and articles for jour-
nals and conferences, as well as memos. 
Meetings and informal channels were al-
so occasions for testing out findings and 
hypotheses in collaboration with expert-
partners in the intelligence community. 
Managers and members of this communi-
ty repeatedly told us that the research pro-
vided valuable input and that its value in-
creased over time. one reason why we 
found meetings more important than typ-
ical project documents is, we believe, that 
the practitioners’ dynamic everyday work 
situations and challenges create a context 
in which opportunities and insights emerge 
sometimes even by chance. there is a par-
allel here too, to the type of ”actionable 
knowledge” which normally concerns in-
telligence products and the knowledge for 
change, produced and used mainly by of-
ficers and other leaders/managers. 

these kinds of research products (servic-
es), differ from traditional reports. findings 
often come too late to be of much use be-
cause handing over final project reports 
leaves almost no opportunity for reflec-
tion or input that could have altered the 
course of the project in ways that may lead 
to more useful results or findings. In this 
project, meetings and to some extent work 
practice itself functioned as a kind of re-
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pository in which solutions, insights and 
observations could be accumulated and 
disseminated. this repository supported 
reflection and helped bring to the surface 
key requirements and findings. Project re-
sults have also had a wider purpose. they 
have been directed at intelligence as a func-
tion and at how to reform it, which means 
that the work with the project aims at in-
telligence both as an activity and the prac-
tice of changing and reorganizing it, mak-
ing it more of a profession.

When reflecting over achievements it 
appeared that the whole process and its 
outcome could be used in a wider sphere, 
which is the issue of establishing a mod-
ern officer profession. As part of the de-
bate over the role of academic education 
(”academization”) for this purpose, in 
2010 the inspector-general of the army, in 
the swedish Officerstidningen2 (grundevik, 
2010), called for the services to revise what 
leadership means on all levels in the mili-
tary and for a return to classic military vir-
tues. He argued that officers should once 
again dare to be leaders, and to challenge 
and overcome bureaucratic obstacles. only 
officers who were trusted by their peers 
and subordinates, the inspector-general 
continued, should be promoted, and these 
officers should have courage and be able 
to demonstrate, among other things, good 
leadership skills and social competence.

These officers should also have an ac-
ademic mindset but one, he argued, that 
aims at more than scientific knowledge or 
university credentials, as they may include 
elements counterproductive to military 
leader ship. academic training must help 
offi cers be better commanders and leaders. 
We will now relate our experiences to this 
debate and use project experiences to re-
flect on central issues related to how mili-

tary professionalism has been and should 
be defined. 

While the main concern is about the in-
tegration of organizational resources with 
regard to efficiency and economy, particu-
larly the istar-capability3 within the field 
of intelligence, the issues that this concept 
raised are important throughout the mili-
tary enterprise. The officer corps needs to 
develop an in-house competence that will 
allow it to better handle this integration. 
At least, officers should be able to ”reality 
test” man-machine integration issues and 
contribute to their solution even when con-
sultants or vendors remain their principal 
designers and developers. similarly, mili-
tary actors should not try to solve every dis-
pute and/or rivalry as though the problem 
was a lack of technology. far more vital 
issues concern the balance between stand-
ardization and individualism and the use 
or rejection of lessons from history when 
preparing for the future. We will comment 
on this topic, but not expand it.

Academization or 
automation?
Modern science was introduced in military 
thinking during the late eighteenth century 
in the hope that it could make war less ha-
zardous and more of a scientific, i.e. sys-
tematic effort.4 terms like operational 
art, military strategy, operations and tac-
tics were coined around 1800, and refined 
into an orderly and logical system.5 this 
system or structure has persisted and in-
fluenced modern perspectives on military 
science (”art”), professionalism and re-
lated research. it has been an attempt to 
scientifically integrate, under one roof, the 
qualities of a large mostly bureaucratic 
machinery, generic laws derived from ex-
perience and science, as well as the insight 
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and inspiration of geniuses, the once natu-
ral and by definition superior military lead-
ers.6 if we aspire to understand this system 
of thinking it has to be treated as a cul-
turally inspired construct from a certain 
epoch, repeatedly revised and linked to 
classical ideals when considered necessa-
ry. its basic structure and most of the cen-
tral ideals have persisted over time, for ex-
ample in leadership, tactical principles, and 
in doctrines.

successively, modern engineering broad-
ened the base for a military profession. 
from the start of the twentieth century, 
methods, techniques and technologies have 
turned into standardized constructs, heav-
ily resting on information technology (it) 
and fuelled by the 1950s systems move-
ment. Military and civilian principles of 
organization have interacted and informed 
each other, organization theory and man-
agement science being welded together and 
solidified during the two world wars and 
the cold War. this process has been the 
source of key concepts that support auto-
mation in general, often within the context 
of decision-making, the design and use of 
Management information systems (Mis), 
or more elaborate technologies such as in-
formation fusion initiatives.

for the last few decades, the military 
and the industry have searched for and 
tried to deliver, respectively, what has been 
called ”command and control systems”, as 
the sources of actionable knowledge, i. e. 
for informed action. the network centric 
Warfare initiative (ncW, in swedish nBf) 
is this century’s attempt to make war more 

”scientific” and economic, but the initiative 
has neither been linked to any enduring 
or principled effort to reform officer edu-
cation in general, nor been underpinned 
by critical research. on the contrary, the 
strong engineering profile of such presti-

geous technology projects, and the subse-
quent dependence on external/industrial 
competence for implementing new tech-
nologies (computing for more automation) 
which has become normal procedure, is 
largely taken for granted as best practice. 
having stated this, we admit that within 
larger, and in some cases conceptual tech-
nical initiatives, both researchers and low-
er level specialist officers are active in the 
design and implementation of new ”niche 
technologies”, for example in the air force 
and the navy, as part of a long tradition 
within the services.

one acknowledged ncW area for new 
technologies on the tactical and operation-
al level is ”connecting sensors directly to 
shooters”. the intelligence community has 
discovered the need for new tools for anal-
ysis on every organizational level in or-
der to remain professional and relevant. 
Related technical fields are information fu-
sion, knowledge development and knowl-
edge support. reality, however, is not quite 
so easily mastered. still, professionalism is 
not a matter of being capable of purchas-
ing the latest machines, neither for the in-
telligence community or related functions 
(e. g. operations, logistics). higher level 
management and planning for systems en-
gineering is very different from battlefield 
use of machine systems. 

this leads to the question of what 
academization should look like and aim to 
achieve as the military professionals pre-
pare for the future. Is there a conflict be-
tween academization (as defined now) and 
being capable to act as military officers, or, 
in other words, between science and the 
old belief in geniuses? or has science any 
role when pragmatic engineering seems 
to dominate? We will leave these practice-
based topics and continue with a look at 
some recent literature and a discussion of 
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some of the issues that emerged from the 
now finished research project.

Towards Modern Academic 
Officer Education and a 
Profession
for about two decades, academization 
has been seen as a way for military offi-
cers in sweden to become more professio-
nal. Having looked at other nations’ offi-
cer training and career paths, it seemed re-
asonable to invest in further and advanced 
academic education. Early in the 1990s, 
a program for Swedish officers’ graduate 
studies including Phd dissertations were 
initiated as an alternative career path, but 
the officer corps has been, it seems, una-
ble to make much effective use of this 
new intellectual capital. it is hard to un-
derstand why this has been the case espe-
cially for those officers who have studied 
informatics, systems theory and computer 
science, given how important it is today 
in all military services. this program and 
other efforts has continued into a long de-
bate about to what extent the officer corps 
should be academic, how to best achieve 
this and what this means for officers them-
selves, their profession and the military ser-
vices they are part of. 

this debate has even been the source of 
conflict within the NDC. Traditionalists 
defend classic military expertise, the need 
to be warriors, thereby being loyal to the 
eighteenth and nineteenth century mili-
tary scientific thinkers. Others think that a 
more modern academic, i.e., scientific pro-
file, is appropriate, given the conditions of 
modern warfare. A few officers have tak-
en a compromise position in which both 
kinds of expertise are valued, especially 
when it comes to promotion and advance-
ment. But because ”scientific” has more 

than one meaning, research products form 
a patchwork which the defense has diffi-
culties in using. 

in his article, the inspector-general ar-
gued that officer instruction should sup-
port mission tactics leadership above any-
thing else, and that officers should be giv-
en a clear mandate and the resources nec-
essary to accomplish their goals. if only the 
military is able to properly train, select and 
promote brave, trusted, and result-orient-
ed officers with the right mix of leadership 
skills, the Swedish military’s future would 
be bright, he argued. 

One respondent to General Grundevik’s 
call for pragmatic action, rejected his ar-
gument that an academic mindset is coun-
terproductive to leadership7 (arwidson, 
2010). He asked ”where is the conflict be-
tween academy and command?” arwidson 
referred to the Us military training pro-
grams in which officers read books and 
receive academic degrees! swedish argu-
ments against this kind of education, which 
in the U.s. at least is not new, seem to re-
volve around the fear of wasting time, los-
ing prestige, power and authority. in this 
view of the world, the academization of 
the officer corps becomes a threat instead 
of an opportunity. the fear seems to be 
that these officers, some of them qualified 
as researchers, could gain the upper hand: 
they would be better able to exploit the 
language of science, a most powerful rhet-
oric, than fellow officers who may be un-
certain about science’s possible contribu-
tions to the military, outside ”obvious” ar-
eas like weapons systems and aircraft de-
velopment.

if we look closer at this academization, 
a more elaborate view emerges of what 
it means to establish a profession. the 
national defence college, ndc, sees the 
officer profession as one built on a foun-
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dation of academic education, a systemati-
cally constructed intellectual platform that 
comprises science and validated experi-
ence (sw. beprövad). this platform should 
be driven by research because personal ex-
perience, even if well validated, is not be-
lieved to be able to drive the intellectual 
and moral development of the profession. 
Among the criteria that define a profession, 
Brehmer (2011) mentions esprit de corps 
(sw. kåranda) and professional ethics8 (or 
ethos). the tools for this advancement, ac-
cording to Brehmer, are the acceptance of 
(and instruction in) a few professional-
ly central, unique subjects (sw. ämnen) at 
the ndc, such as war science and military 
technology – elements that also allow a 
qualitative assessment of officer education. 

an intellectual platform like this makes 
some sense but to argue also for the role 
of unique subjects entails some risk: they 
can be difficult to assess properly because 
comparisons with other academic entities 
are not always possible and the number 
of officerstudents is low. Another risk is 
that the socalled officers’ perspective on 
the content and profile of these and other 
key subjects not only evades definition but 
risks obsolescence – not intentionally but 
inevitably – because this perspective is of-
ten defined both by academic selfinterest 
and the military’s desire to be recognized 
as professional in a contemporary socie-
ty also outside the garrisons and the head-
quarters. 

dominant knowledge interests and relat-
ed knowledge claims are not the same thing 
as what officers actually need to know or 
do. for example, it is not enough to be-
lieve and teach that officers ”conduct war” 
or execute ”armed combat” (sw. väpnad 
strid) – are there other kinds of combat? 
rather, they manage people and resourc-
es, plan, and execute plans in the context 

of war, societal unrest, and battle. they al-
so translate ideas into orderly actions, mo-
tivate and control people. neither is it suf-
ficient to see decision-making as the piv-
ot for the profession even if various stake-
holders find this appealing. Instead, profes-
sionals should be studied and interviewed, 
comparisons should be made with related 
occupations and tasks, with management 
science and organizational theory. 

furthermore, the profession and its 
practitioners should have the power to 
command their own destiny and its devel-
opment path. this is often equated with 
the capacity to control a particular body of 
knowledge, although in conjunction with 
others, and to likewise control research in 
its domain. despite some deference to the 
officer corps, today the real power regard-
ing all this still lies in the brains and hands 
of the academic institution. 

for us, the central criteria of a profes-
sion (cp. with Brehmer, 2011) is to have an 
acknowledged and accepted monopoly as 
regards unique knowledge built from intel-
lectual and practical experience. this sanc-
tions professional autonomy, a profession’s 
privileges and obligations, and its practi-
tioners strongly identify themselves with 
the profession, which is seen as a voca-
tion.9 an additional and central criterion is 
that a mature profession has a shared and 
internalized language.10 Project experienc-
es indicate that these criteria are weak, not 
well marked and even absent.

 it does not matter if the esprit de corps 
is strong at the ndc or at the military 
headquarters if it is absent in the field 
units. it is also an issue if, as we found 
signs of, ”competing esprits” coexist, for 
example between intelligence and ”the 
others”. Political decisions can play a role 
here too. for example, as sweden partici-
pates in operations commanded by nato 



n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

128

or UN coalitions, external rules and defini-
tions govern. this, in turn, can challenge 
and constrain professional autonomy. self-
definition at both a national or cadre level 
can be a risk. 

as regards a shared and internalized lan-
guage we have noticed at least three phe-
nomena. there is a willingness to incorpo-
rate into professional practice a war sci-
entifictheoretic jargon reinforced by the 
academization process. Within this, some 
terms can be traced back to the early nine-
teenth century, like strategy, operations 
and culmination, but their meaning has 
changed over time. another is the reliance 
on English in international military prac-
tice. Manuals such as NATO’s Guidelines 
operational Procedures (goP) and the like 
take over and confuse those who mastered 
the once national profession which reflect-
ed mainly swedish thought and culture, 
specifically within intelligence. Some new 
terms sound and look the same in English 
and in swedish but their meanings and im-
plication can differ sharply. the third phe-
nomenon is the dominant way of deal-
ing with organization and management in 
terms of working with information (tech-
nology). the language and artifacts of it 
are exemplified in the NCWinitiative with 
related research and numerous command 
and control activities. 

it can be argued that the result of these 
language phenomena is that at least the 
military have been ”lost in translation”. 
furthermore, there is a risk that this is 
not even recognized because this rhetori-
cal discourse is used uncritically by poli-
ticians, opinion-makers and leaders. this 
spreads and further legitimatizes the lan-
guage, even though it often consists of 
metaphors or abstractions which unfortu-
nately are treated as commodities or real 
things to be handled, exchanged and even 

bought/sold. some examples are common 
operational picture, capability (sw. förmå-
ga), information superiority, and situation 
awareness.

against this background, what the in-
spector-general seemed to argue for was 
a ”comprehensive approach” to the train-
ing of officers. This is one of the latest buz-
zwords in the military’s lexicon for con-
ducting operations. It is obvious that offic-
ers have to be competent both in their role 
as military leaders and when collaborating 
with other actors, both inside and outside 
the military, each with his/her own skills 
and expertise. this is the case whether we 
look at combat, or training and developing 
the military organization. in order to be re-
spected, a leader has to be able to compe-
tently perform different roles – the military 
role is not the only one that officers have to 
rely on – if they are to be successful in to-
day’s services. Consequently, he or she may 
have to be confident in the languages and 
habits of more than one profession, capa-
ble to understand and bridge different pro-
fessional cultures.

our discussion about the development 
of military professionalism which was in-
itiated by the InspectorGeneral’s article 
refers to experiences from the aforemen-
tioned practice research. Within the intel-
ligence domain, by and large neglected as a 
career path, the criteria for professionalism 
are still in a state of flux. Twenty years ago, 
up to the end of the cold War, profession-
al advancement was not an issue, and sci-
entific study, especially the role of informa-
tion and communication technology (ict), 
was negligible. true, history and political 
science had an influence on national lev-
els, but lower levels in the forces worked 
with established enemy facts. technology 
had been seen as a means to increase pres-
tige, compensate for human shortcomings, 
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and to produce, given the nature of threats, 
results that one’s clients will value. 

historically, the ability to use technol-
ogy for dealing with mass volumes had 
been a key to success. since then, not on-
ly has the environment become unpredict-
able, but technology has promised total 
transparency on the battlefield and been 
seen as a matter of purchasing the right 
ready-to-use product (cp. the istar con-
cept and ncW). But as is the case in var-
ious domains, unless both the design and 
use of technology is accompanied by thor-
ough competence from the field and strate-
gic estimations, political-bureaucratic pro-
cedures, economical constraints and short-
sighted specifications will dominate. 

Eventually, those who work in the field, 
on battlegrounds or in higher echelon hQs, 
are left to urgent and situated improvisa-
tions as the start for enduring missions over 
years and even decades. intelligence practi-
tioners have to define and create actiona-
ble knowledge for their own needs, with-
in their organizational environment where 
their ”customers” are, similarly unaware 
of internal and sometimes external politi-
cal and social frameworks that also define 
the selection and design of technology. 

however, because of the contribution 
that academic knowledge could have here 
as well as what constitutes ”good technol-
ogy” for the military, the intelligence func-
tion could serve as a field of study where 
key issues like professionalism, the rela-
tions between people and technology, and 
change, can be examined and negotiated. 
this sector, if any, has to demonstrate the 
capability to vary its performance when 
confronted by foreign environments, where 
uniform behavior and standardization may 
be fatal. Even individuals and small teams 
have to adapt to new situations and the 

meaning of professionalism not judged in 
terms of homogeneity in appearance.

The Need for Academic Skills 
in the Profession 
Many examples of weak, expensive and 
overly technical ”solutions” related to is-
sues of organization, the role given to ”in-
formation”, and military staff work can be 
found even in the most cursory reading of 
today’s literature. This occurs because, in 
a variety of ways and for a variety of re-
asons, practitioners (often labeled ”end-
users”) are often denied the right to help 
design and acquire adequate tools for their 
work or their organization’s development. 
often this is the result of a seemingly lo-
gical but counterproductive division of la-
bor in design and development efforts in 
which practitioners seem to fill one of only 
two temporary roles. they can be main-
ly passive endusers from whom specifica-
tions and requirements are derived largely 
by those outside the military. or, they are 
tasked with the acquisition and evaluation, 
without support or training, of technical 
specifications and solutions that industry 
has come up with. As such, they may find 
themselves in a hostage situation.

One domain that modern officers have 
to be adept at is a subject often neglect-
ed by those who stress traditional mili-
tary culture: roles, attitudes and behav-
ior. this subject is the study of organiza-
tions and business models, framing the in-
teraction of human actors, technology and 
organization. such studies are something 
else than high-tech, high prestige engineer-
ing initiatives which are costly, attract at-
tention, but leave little productive knowl-
edge in the military profession. further, 
these efforts tend to benefit vendors, con-
sultants and academics who are often the 
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main workforce of projects. it is here, too, 
not just in the more traditional realms that 
general grundevik talks about, that of-
ficers require much courage, training and 
knowledge. they must oversee and direct 
these efforts as well as critique and vali-
date what these projects define as action-
able knowledge and useful technology. in 
short, today’s officer must also be a well
trained manager, self confident enough to 
be able to demand proof of concept when 
confronted by academics, consultants and 
vendors. 

One clear finding of this half decade’s 
research is just how weak the academic 
knowledge base is – and we believe in the 
value of academic knowledge in the intel-
ligence field – in areas that could support 
the military’s technological and organiza-
tional innovations. since modern it was 
introduced, the swedish military have been 
dependent on external competence for the 
design and development of their organiza-
tions and their it-systems for management 
and administration, later renamed com-
mand and control. the military communi-
ty, as professionals, need resources to eval-
uate and ‘reality test’ ITinitiatives, and to 
be able to sort those that can deliver from 
those that cannot. such competence would 
help practitioners themselves to produce, 
critique and apply scientific, workplace
specific organizational/technical knowl-
edge to their daily work. this, too, would 
support the necessary kinds of leadership 
and courage when it comes to applying it 
resources to military life. 

The InspectorGeneral’s belief in tradi-
tional values is, in short, basically correct 
but in the twentyfirst century these have 
to be supported by more than rank and sta-
tus, i.e., authority as traditionally defined 
in the military. and reliance on geniuses is 
no longer enough to be trustworthy.

What hampers consistent solutions to 
problems in the field, the kinds of issues 
that officers confront during missions, is 
that they tend to be all too quickly reduced 
to something that technology in some form 
or another can handle. the default think-
ing then seems to be that they can be en-
gineered away by applying efficient meth-
ods. This bias has tended to finesse issues 
that will become more rather than less im-
portant as military missions evolve into the 
twentyfirst century. We believe that build-
ing organizations for intelligence, com-
mand and combat, or/and providing mil-
itary aid to reconstruction efforts require 
more than leadership, courage and a strong 
results-orientation on an engineering plat-
form. Within intelligence there is a tradi-
tion of academically educated analysts ei-
ther we look at technical aspects of anal-
ysis or the use of expertise in economic, 
cultural, or forensic matters. in the mod-
ern military organization with its high-tech 
infrastructure and systems, its design and 
management/supply requires a combina-
tion of scientific methods, engineering, and 
academic mindsets, i.e. a new kind of pro-
fessionalism.

for example, even in low-level opera-
tions, politics and socio-cultural aspects 
can affect motivation and the military’s 
freedom of movement. the paradox is that 
they have become more important, but re-
main refractory among the kinds of tech-
nological solutions that the military tends 
to purchase, field and use. Negligence of 
such soft factors has meant that the mil-
itary tends to operate very closely to the 
level of common sense when developing 
modern organizations for its own mis-
sions in their sometimes semi-automated 
bureaucratic forms. this has particular-
ly been the case when long-term demands 
for better command and control systems 
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have led to visionary technical solutions 
where integration of human actors, tech-
nology and organization have to be ad-
dressed. When we use the term ”common 
sense” (as above) we do not mean to de-
value professional experience. We refer to 
the kinds of taken-for-granted conclusions 
that seem to be true but have not been vali-
dated scientifically or through proven tech-
niques and methods. one example of this 
common sense is the military’s stance to-
wards technology, which tends to confuse 
technology with science, science with sci-
entism (when certain facts and theory are 
accepted because they resemble legitimate 
scientific practice), and technological inno-
vation with progress. 

Emergent frictions
despite vendor and consultant promises, 
the frictions of war attributed to clausewitz 
have not been resolved by today’s com-
mand and control technologies. instead, 
these have seemed to add to and perhaps 
even increase these frictions because they 
depend more and more on external techni-
cal expertise, support and service. the pa-
radox is that when the goal is to automa-
te, frictions cannot be automated away. 
instead, they become visible. Because the 
military for the most part has not trained 
officers to be wise consumers of technolo-
gy, they often cannot make intelligent choi-
ces about what the marketplace offers or 
can provide. this problem is compounded 
because the technologies themselves seem 
to change with the season. Who can pre-
dict what will be the ”in-thing” next year? 
We have noticed that behind the changing 
name of various ”system products”, a few 
technical key components always seem to 
reappear, such as office applications, docu-

ment administration, machines that handle 
geodata, and image-processing tools.

the above-mentioned confusions, par-
ticularly the last one (”that technical inno-
vation represents progress”), require sub-
stantial intellectual capital to sort out be-
cause it certainly can be a necessary in-
gredient in dealing with problematic sit-
uations. Unfortunately, the in-house it-
competence is generally weak once we leave 
common office technology and the internet. 
therefore, more often than not, such issues 
get handed over to outside consultants to 
solve. the result is that whatever the in-
dustry standard or ”best current practice” 
is at the time (related to command and 
control) tends to be purchased and fielded 
by the military. there is little room here for 
the officer corps to learn how to challenge 
industry market trends and change a prof-
it-driven approach to command and con-
trol or intelligence technology. 

Military leaders today have to search for 
ways to stay in and control the ”develop-
ment and design loop” and to exert an in-
fluence there (an issue seldom addressed in 
command and control research literature), 
and to make best use of the ”off-the-shelf” 
so-called decision support systems that are 
often marketed to them. What is seldom 
acknowledged is that these systems, due to 
the of lack of fit, can both add to the ad-
ministrative load (”frictions”), costs, and 
erode the capability to improvise. a situa-
tion when only a few of the army’s mech-
anized battalions can be ‘fully equipped’ 
with updated combat & command support, 
it-tools and it-systems can have one of 
two possible consequences. one is that the 

”less blessed” will experience problems re-
cruiting soldiers and staff, the other is that 
they will still attempt to succeed or even 
surpass ‘the blessed’ due to their inherent 
technical skills and the need to ”make do” 
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that field officers and soldiers have. Either 
option can only be successful if their su-
periors are brave and know enough about 
technology in order to help them make the 
best choices given the resources at hand. 

What supports and makes this develop-
ment seem both plausible and useful is a 
particular rhetoric. It reflects a kind of tech-
nological utopianism that is often support-
ed by a rather naïve reading of the man-
agement literature, especially where this 
literature ”crosses” with systems analysis 
and engineering research. Part of this rhet-
oric’s strength lies in its assumed rational 
methods, i.e., requirements analysis, de-
velopment languages and glossaries. there 
is also a certain degree of mystification at 
work because of the industry’s practice to 
rename technology, using metaphors that 
obscure details and attribute desired capac-
ities and qualities to machines (”systems”). 
for example, instead of talking about com-
puters, databases and automation of work 
processes, terms like expert systems, infor-
mation fusion and decision- support tech-
nology are used. the evidence strongly 
suggests that the military, when it comes 
to command and control technology, needs 
to benefit more from lessons learned from 
previous development projects, and from 
what goes right and wrong in the civilian 
marketplace. 

the normal rotation of military per-
sonnel and the career system can become 
an obstacle for institutional learning, am-
plified by the frequent reorganization of 
the forces and main headquarters. also, 
the military has not profited as much as 
it could from capturing and utilizing pri-
or staff experience, especially in the sub-
sequent training of its officers. The one 
exception to this is those individuals (sic) 
who have profited by establishing consult-
ant firms or are being recruited into the in-

dustry by their former military colleagues, 
subordinates and superiors.

administration within staff work has, by 
and large, been replaced, at least in theory, 
by abstract ‘information management’, but 
officers today are poorly trained as infor-
mation managers. instead, they are often 
busy trying to understand what computer-
supported command and control should be 
for combat leaders with the help of cog-
nitive psychology, history or political sci-
ence. nevertheless, while many in the mili-
tary can talk about ”information manage-
ment”, the issues that surround it are as 
much intellectual as they are technical. 

as a result of this we prefer to use more 
careful distinctions such as database man-
agement or document administration: 

”information” is too ambiguous. also the 
term ”data management” is itself an ab-
straction that can hide or even obscure 
the type of human efforts this term cov-
ers, including security aspects. the result 
has not been a happy one for those who 
believe that officers should be trained in 
the best of science for their practice. this 
would include fields like systems sciences, 
informatics, organizational theory, admin-
istrative or library science – subjects that 
can help officers make sense of, respond to 
and form their complex organizational and 
technological world. 

Unfortunately, military science contin-
ues, it seems, to be dominated by histori-
ans who – not surprisingly – have paid lit-
tle attention to contemporary discourses, 
especially those of business and it-project 
management, discourses that today dom-
inate both military organizations and the 
military. nor are the necessary supporting 
subjects like the philosophy of knowledge 
and sociology in place. the result is that 
officers seem to have no choice but to con-
tinue using terms like information man-
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agement and information superiority from 
the 1990’s information economy thinking11 
when they try to design staff work and ad-
ministration. 

in fact, it is these terms and models de-
rived from them that have led to the ncW 
discourse now used throughout the mili-
tary. one of the strengths of the research 
described here is that it has focused on 
what is ”lost in translation” when differ-
ent actors try to make sense of such terms 
and of who wins and who loses as a re-
sult. We discovered how terms like infor-
mation fusion, intelligence analysis and in-
formation management can refer to similar 
activities in the same organization but that 
the perceived differences can undermine or, 
if not actually so, derail innovation or de-
sired change. 

in short, it is not clear whether science 
and modern technology have made wars 
less ”clumsy, wasteful and uncertain” – the 
situation that once called for a more sci-
entific approach to warfighting.12 the tra-
ditional divisions between academic disci-
plines seem to have been institutionalized 
as well. there is also a question of which 
new subjects (and disciplines) need to be 
made part of an officer’s education. Now 
let us take a closer look at the project work 
and its results because it has a value out-
side the intelligence community.

The ISTAR/intelligence 
research process 2005–2011 
and some theoretical aspects 
the istar research project started in 2005 
as an action research project that used eth-
nographic methods to track and support 
the evolution of the ISTARunit in the first 
EU nordic Battle group (nBg 08). initially, 
the research aim was to study the role of 
trust and its relationship to technology. 

The way this first unit was composed – put-
ting existing ranger, sensor, and intelligen-
ce units under a new integrated command 
structure – made it a suitable research ob-
ject. the design intent was to achieve, th-
rough the integration of existing resources 
instead of by a carefully engineered design 
and costly development approach, a capa-
ble battle group intelligence unit. this me-
ant one that could more effectively collect 
data from multiple sensors, analyze a situa-
tion, and disseminate intelligence products. 
thus, the unit was a microcosm of diffe-
rent intelligence professionals, technologi-
es and traditions. 

having established a working relation-
ship with these practitioners, research ac-
tivities continued during 2006, 2007 and 
2008 along paths that were negotiated 
with the unit’s leadership. Trust was an is-
sue that came to surface very early on in 
the istar effort. the immediate research 
topics, however, became the design and 
functionality of methods, processes and 
tools in the intelligence practice – primary 
research topics that reflected key concerns 
in the unit. trust, instead, became the re-
searchers’ higher order concern. 

When explored together, these issues led 
us to try to understand how different units 
could be integrated in order to achieve the 
capabilities inherent in the istar con-
cept. already in 2006 the research goals, at 
the request of the intelligence directorate 
(MUst), were expanded to include issues 
related to the transformation of the intelli-
gence community as a whole. the new pol-
icy document was underway. We then went 
on to look at analytical methods and tools, 
force Protection analysis, planning meth-
odology, and competence support, which 
are key areas within the military’s inter-
est to turn the intelligence function into a 
more comprehensive, efficient function.
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Project workshops, seminars and cours-
es became appreciated occasions for com-
munication and reflexion among intelli-
gence experts and actors. to address the 
practitioners’ concerns about integrity and 
secrecy, a ”visibility line” was negotiated 
and drawn, where researchers and prac-
titioners could meet, communicate about, 
and inspect each other’s practices.

Work practice bridges, integrates and 
connects human and machine labor, link-
ing practice and its technologies, teaching 
and learning. Military command work is 
similar to what staffs do within intelligence, 
but few studies – military or civilian – have 
looked closely at these pragmatic issues. 
one result of this is a belief that common 
research approaches, derived largely from 
cognitive psychology and the development 
(engineering) of technical systems that as-
sumes the strict division of labor, can han-
dle issues like technology and organiza-
tional redesign. An exception is Lützhöft’s 
findings about ”integration work” on (ci-
vilian) ships’ bridges.13 integration work 
includes the various kinds of labor that 
actors carry out to make sense of dissim-
ilar or even contradictory representations 
and understandings of knowledge, practice 
and communication in order to get work 
done.14 directly related to this type of work 
is the kind of coordination work which hu-
man actors have to carry out between the 
different technologies and other resources 
in order ”to fill in the gaps” for carrying 
out work tasks.15 our research, in short, 
looked at the co-ordination of resources, 
co-operation with technological resources, 
and how compromises were reached and 
exploited. 

things changed somewhat late in 2007 
when three years of additional funding was 
granted (2008-2010). When a community 
of practitioners turns to researchers for ad-

vice, researchers tend to start from a set of 
explicit hypotheses or research questions. 
this is the classic way to frame a scientif-
ic project. however, the problem is that 
this approach from its onset can limit the 
scope of one’s research: it also assumes 
that these questions, ones the research-
ers arrive at themselves, will yield results 
that will be of interest to one’s informants 
among the practitioners as well. We found 
that research questions, especially giv-
en the nature of the community we were 
working with, were difficult to formulate. 
the project required a process of discov-
ery which also had to be clarified and re-
vised as the research went on. It is difficult 
to abstract or model because it responds to 
and is created by context as it exists and 
changes across time. social and cultural in-
tegration is a long-term, historical process 
that develops largely on its own accord. in 
short, this process obeys no laws. 

against this background, the main three-
year project focused on the military’s de-
mand for substantial support for organ-
izing the emerging intelligence system in 
terms of an ”intelligence architecture”, a 
term that captured the ideas in the policy 
document and its principles.16 this term 
has been used since the early 1990s but we 
found that it could be interpreted, illustrat-
ed and implemented in a variety of ways. 
We could explore the concept and the con-
ditions related to it inside the defense, spe-
cifically those related to systematic devel-
opment, innovation and change. thus, our 
research questions concerned the nature 
and substance of this (future) architecture, 
including an overview of intelligence dur-
ing historical wars and conflicts. We also 
tracked its development and outlined its 
operationalization (acceptance) within this 
community of actors with their new poli-
cy document.
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Method – a closer view
The meaning of the term ”scientific” is of-
ten misunderstood. in particular, it is of-
ten assumed that the more objective, theo-
retical and abstract a project is, the more 
scientific it is. Similarly, universally gene-
ral terms and theories are preferred com-
pared to the discovery or the investigation 
of local, hard-to-explain, phenomena. this 
stance towards science, especially in the so-
cial sciences, has come under attack.17 the 
project and its results were only possible 
because it not only challenged this stance, 
it inverted it. rather than seeking an objec-
tive ”place to stand”, this project was prac-
tice-based and its results emerged from and 
reflect the results of a longterm ongoing 
practice-oriented collaboration between 
practitioners and researchers.

We have briefly described the research 
methods and principles, and stressed the 
eclecticism and the links to action research. 
To specify upfront one’s research questions 
attributes a regularity and predictability to 
the social world that does not exist. in fact, 
it was an ongoing and iterative process of 
negotiating, framing and answering re-
search questions and issues. the extent of 
collaboration between researchers and ex-
perienced officers – without violating the 
described visibility line – required constant 
attention and great flexibility. 

the interaction between research and 
practice, and the continuous dialogue with-
in both, required several techniques and 
improvisation and resulted in both struc-
tured and less structured data such as doc-
uments, field notes, minutes from meetings 
and audio. ‘Practice research’, as we have 
applied the term here is the interplay be-
tween practical investigation and parallel 
theoretical reflection,18 in this case on intel-
ligence and the function’s development and 

change. While some critics could say this 
project lacked rigour and direction, the 
project had a single line of ”attack” gener-
ated mainly from the policy document and 
systems thinking. With practitioners’ help 
and experience, we would identify a prob-
lematic issue or situation, explore it, share 
and revise results with the help of them 
and move on, keeping the overarching de-
mands for change in mind. 

the research approach, ethnography, al-
lowed us to bring to the surface a number 
of important but so far unacknowledged 
practical issues. this is one of ethnogra-
phy’s strengths; it can recover and assess 
analytically what researchers from oth-
er disciplines tend to take for granted.19 
Ethnography is a well validated method 
within the social sciences, but researchers 
interested in the intelligence community 
have so far rarely used it.20 one advantage 
ethnography has is that researchers can be 
flexible and unobtrusive: This allows the 
production of data, some of which are col-
lected artefacts, in real life settings like field 
unit operations. We have, true to this ap-
proach, used techniques such as partici-
pant observation, formal and informal in-
terviewing, and have also analyzed prima-
ry documents (grundsynUnd) as well as 
the secondary literature.

this was systematic work because the 
exploration of each issue or theme built 
on what was learned from the previous 
ones. it is also systematic because the same 
set of quality criteria was applied to each 
problem and to the emerging problem set. 
Briefly these included the identification and 
exploration of an important issue, theme 
or situation, validation of its relevance to 
the project and practitioners, the poten-
tial for recoverability (filling out the data 
set) given project resources, timeline, and 
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the issue’s linkage to previous lines of in-
quiry.21

Ethnographic research is non-evalua-
tive. the intention is, rather, to help practi-
tioners as well as other stakeholders under-
stand the world they live in, the resources 
and technologies they rely on, and how all 
this can make acting reasonable, plausible 
and natural in the actual particular world. 
Ideally, the fieldworker/researcher works to 
detect patterns of thought and practice, and 
investigate the relationship between them. 
this comparison is important, ”since what 
people do is not always the same as what 
they say they do.”22 Understanding what 
human actors in the intelligence communi-
ty think and do is complicated by what we 
see as a tradition not to talk much about 
professional experience, largely due to is-
sues of trust and secrecy. Ethnography can 
address and deal with concerns like these 
because it cannot proceed unless inform-
ants understand and ”buy into” one’s re-
search agenda.23 this does not mean that 
a researcher has to report on everything or 
that results become biased.

 While mutual learning can be part of 
any ethnographic research, this particular 
dimension of ethnography was stressed in 
the project. it was necessary to recruit in-
telligence experts for factfinding and shar-
ing of experience. We coupled ethnography 
to action and practice research. the re-
sult seemed to be an almost ideal research 
strategy for intelligence studies. action re-
search analyzes issues of change and reflec-
tion, invites informants in validating its re-
sults, and attempts to understand and rec-
oncile different perspectives and under-
standings present in (for example) a work-
place.24 it is this concern with mutual learn-

ing for change that connected ethnography 
and action research. 

as researchers we found ourselves in a 
similar position as intelligence practition-
ers vs. their counterparts in the military 
hQs and elsewhere. this led us to better 
understand some elements of practice, gen-
erally tacit ones, in the intelligence function 
that have not received the attention they 
deserve. among these were the strong re-
liance on personal relations and trust, con-
siderable struggle for power and influence 
(meaning promotion and salary) within in-
telligence, and the complex work to make 
use of ITtools and design workflows in 
fluctuating teams. 

in summary, what distinguished this re-
search from engineering and other large-
ly pragmatic efforts is its commitment to 
a single line of inquiry based on the new 
policy document and current practice, one 
that emerged from and is congruent with 
best practice in interpretive social science. 
instead of conventional theory-building, 
based mainly on what researchers claim is 
objective truth,25 its purpose was to iden-
tify what project participants from the in-
telligence community took to be common 
sense and attempt to understand how their 
language, work and daily life as members of 
a particular social institution both affirms 
and re-legitimates such socially constructed 
truths26 and possibly discover alternatives. 
This type of scientific work, promoting re-
flexion and learning about the context and 
conditions for a certain practice, should be, 
we believe, a method of first choice in any 
kind of work-oriented research. it is one 
that both builds and extends officers’ sci-
entific competence and in this way helps 
them redefine what ”professional” should 
mean in today’s officer corps. 
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Results related to the 
intelligence function
the results we will point at are both re-
search or scientific insights, and those rela
ted to the practice of intelligence. conside-
ring the intelligence domain, its tradi-
tions, and the fact that intelligence studies 
is a comparatively new field, the research 
as such, the three-year project, and every 
meeting, interview, workshop or seminar 
are results that built on each other during 
a period of five years. 

for details we refer to the annual 
project reports 2007–201027 (archived at 
the ndc, see also project documents, ref-
erence list). the stance taken on what is 
a ”scientific problem” has much in com-
mon with standing on a knife’s edge. The 
document grundsyn Und 08 is pragmatic 
rather than scientific but its implications 
and operationalization deserve scientific 
attention, analysis and rigour. on the one 
hand, it has meant that we have often had 
to look for confirmation and validation for 
project discoveries mainly from outside 
the ndc, largely due to the existing nar-
row view held there, we assume, on what 
constitutes science and research. given the 
number and kinds of places where we have 
published (and presented) results, especial-
ly when compared to similarly manned 
projects within our home institutions, the 
project’s scientific competence seems diffi-
cult to challenge. this is true as well with-
in the domain of intelligence studies which 
can be treated as part of or closely related 
to both command and control studies and 
research (the ”science of command and 
control”) and a domain in its own right if 
also its upper echelons are studied. 

Whatever ”threats” to objectivity that 
may have resulted, research activites and 
interests have encouraged practitioners to 

become equal partners in the writing and 
revision of the project’s research questions. 
this was also true of the research meth-
ods. Given the project’s theoretical eclecti-
cism and pragmatism, and its strong com-
mitment to researcher-informant collabo-
ration, data production, analysis and dis-
semination often used the same channels. 
Examples of these are the project’s themat-
ic seminars and workshops, all empirical-
ly grounded and intended to support on-
going exchange and interaction between 
officers and civilians. With very few ex-
ceptions, field notes or transcribed inter-
views that were sent back to interviewees 
for confirmation, returned with additional 
comments that were new data and, accord-
ingly, could be analyzed anew. We consider 
the most valuable result has been the recur-
rent meetings of different kinds that have 
made the intelligence function visible not 
only for those who inhabit it, but stimulat-
ing communication in a wide sense.

it seems that the project and its results 
have been more valued by our clients and 
informants than by our academic col-
leagues and peers. this is because of, we 
believe, the challenges the project and its 
findings poses to the hegemony of the in-
ternational, technical-academic command 
and control community and its associat-
ed industrial partners in the delivery of 
tools, knowledge and other resources to 
the military and the intelligence communi-
ty. in short, whenever a lack of suitable is-
sues emerges (humans – technology), these 
are treated as implementation or ”end-us-
er” failure, and responsibility is not traced 
back to the science or technologies handed 
over to the military.28 another reason this 
research raised concerns among our scien-
tific and officer colleagues is because it at-
tempted to democratize (invert) the tradi-
tional subject-object role in research. in 
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other words, the project challenged pow-
er and hierarchy, especially as this plays 
out in command and control research. the 
vital question which was put on the table 
was what constitutes value and yield (and 
how do we assess these?) in post-cold War 
scientific research carried out for the mili-
tary. 

results are not only limited to the de-
sign of working methods and tools for in-
telligence analysts and managers, or the 
value that the investigation of more sub-
tle aspects of knowledge philosophy has in 
relation to it-tools. it is, of course, neces-
sary to focus on individual operators’ desk-
top tools, resources and practices.29 But the 
projects also demonstrated the importance 
of taking into account both the organiza-
tional conditions and (potential) conse-
quences that the development and use of 
so-called information tools and resources 
can have in today’s military organizations. 
for example, how are key terms like infor-
mation tools (management, systems) and 
knowledge management (or support) justi-
fied? The result is that our clients can initi-
ate a more informed change process for the 
whole intelligence community.

as regards the new policy document 
(grundsynUnd), we assume its implemen-
tation has been delayed due to competing 
activities and ongoing redesign of the op-
erational and the hQ organization. there 
were signs that training was under recon-
sideration, but the most problematic fac-
tors were the lack of clear lines of author-
ity from the central management, the long-
established intelligence traditions and re-
sponsibilities among the services, and the 
workload on the function as such (interna-
tional operations). the latter made it nec-
essary to constantly recruit and train also 
officers and experts with little prior intel-

ligence schooling: professionalism remains 
hard to describe.

Generic results
let us outline some more generic aspects, 
relevant for the officer profession. Many 
different constituencies exist in today’s or-
ganizations, allies or not, that may attempt 
to redefine any institutional situation.30 the 
dynamics (frictions) within one’s organiza-
tion (often generated by technology) and 
the need to integrate with one’s institutio-
nal and social environment, make change 
and action complicated. To define actiona-
ble knowledge in temporary organizations 
designed for unexpected situations may 
mean that training and experience seems 
worthless. for example, the degree of com-
plexity inherent in any kind of man-machi-
ne integration, even under normal circums-
tances (e.g. training, simulations and prac-
tical exercise), has often been underestima-
ted. one result of this is that the ease and 
impact of technical integration usually de-
scribed in schematic systems graphs and 
process charts within the context of met-
hods, work flows and processes, are there-
by overestimated. 

organizations can resist structural 
change and envirnoments can turn out to 
be hostile. End states may turn out to be 
something else than its advocates had in-
tended or could even anticipate. tech-
nological agendas, in particular, are of-
ten open for reinterpretation (ibid.). this 
is an important but often neglected aspect 
of frictions in an organization. Moreover, a 
certain term can change meaning over time 
but this is not made explicit. such new per-
spectives can, in turn, create opportuni-
ties for both organizational learning and 
change.
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however, if this is only one end of the 
scale that researchers focus on, there is a 
danger that macro-level issues, especial-
ly those related to organizational redesign 
(which is essentially a cultural and politi-
cal process) will be settled by default and 
generally in favor of those at the top of 
the chain of command. this occurs even 
when technology is launched as a suppos-
edly neutral and objective change agent. in 
many Western democracies, like in sweden, 
technology is thought to be a mechanism 
that can democratically make change oc-
cur because modernity stands above, even 
resists critique.31 this belief not only sup-
ports the economic rationality behind tech-
nology projects. it can conceal any number 
of vested interests (consultants, vendors, 
e t c) who define what the end points are of 
any technological project.

there is also a connection here to the 
languages and rhetorics used in techno-
logical projects. We found, for example, 
that almost all organizational problems 
(and solutions) were often discussed using 
terms containing ”information” such as 

”(requirements) management”, ”fusion”, 
”struc ture”, ”processing”, ”infrastructure”, 
”assurance”, e t c. ”Intelligence architec-
ture”, the research topic, is of course a 
simi lar construct. such terms are abstract, 
even metaphorical, and therefore difficult 
both to translate and understand. for ex-
ample, few if any practitionerofficers and 
researchers realize that the term ”informa-
tion” in English is far from always, despite 
the spelling, synonymous with the swedish 
word information. further, it is not only, as 
we have seen, that ”information” is seen as 
a commodity, it is treated as though it has 
physicality and tangibility. often one gets 
the impression that ”pieces of information” 
can be built up like a brick wall and then, 
like via alchemy, turns into knowledge or 

wisdom when manipulated by a computer, 
labelled ”information system”. 

another kind of language is based on 
acronyms, often with three letters (goP, 
ncW, rMa, c2, c3i) but occasionally 
longer ones, such as istar, JiPB, ccirM 
and ccir – central within intelligence. Just 
using – repeating – such acronyms, is not 
enough because they carry a load, a histo-
ry, and may presuppose a certain organiza-
tional context when operationalized.

in the intelligence community, learning 
is considerably more unpredictable and 
problematic, as is the process by which ob-
servation and reports become intelligence 
(products). it is hard to establish authority. 
to receive knowledge support may mean 
both to be instructed (by an expert?) and to 
learn (from a teacher or senior). Moreover, 
the exemplified abstract jargon conceals 
issues of politics and power – and intel-
ligence disappears as a profession. if we 
continue to take the discourse and rhetor-
ics associated with it as though they rep-
resent (and capture) events and things in 
the world, this can have consequences be-
yond what gets reported as ”fact” in the 
scientific literature. The results that follow 
from this fallacy of misplaced concreteness 
can, for example, undo what the new pol-
icy document for the intelligence function 
defines as professionalism, not just in intel-
ligence but throughout the military.32 

To define what constitutes effective, ap-
propriate man-machine integration, the in-
itial research mandate, requires that we ex-
pand how we attempt to understand both 
ourselves and others as institutional, and, 
hence, cultural actors.33 too often, prac-
titioners were frustrated by such things 
as the delayed or no delivery of technical 
equipment, costly and therefore few ad-
vanced it-tools, incompatible and even un-
secure communication systems, outmoded 
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legacy it-systems and – even if well meant 
– misguided administrative efforts to ”man-
age information”. the project repeated-
ly found how practitioners used in-house 
competence and experience to successfully 
devise interim technical solutions, as well 
as workarounds. they carried out, in the 
face of new technological initiatives, neces-
sary repair work like redesigning work and 
institutional procedures within the high-
ly political hQ bureaucracy. these issues 
and difficulties emerge from weak design 
solutions and demonstrate how the higher 
level’s plans and decisions do not consid-
er what a system is and how an articulated 
architecture (see footnote 16) could inform 
action, i.e. lead to actionable knowledge

Conclusions
today, any military organization has to 
learn to do more with its existing resources 
and therefore has to support staff so that 
they can become both more proactive and 
productive. to achieve this, organizational 
redesign efforts cannot be reduced to (or 
treated as) a problem that can be central-
ly decided and designed in technical sha-
pes. this is particularly the case when try-
ing to achieve functionality such as a Joint 
isr/istar capability, a term meaning eco-
nomy and efficiency rather than a techno-
logy. technologies that promise to simpli-
fy the analytic work of intelligence by ma-
king everything visible, i.e., possible to see, 
analyze and act upon from remote posi-
tions, rest more on ideology than science – 
as was the case with the ncW initiative. 

Paradoxically, while more can be visu-
alized, technologies, language and practic-
es become more abstract (remote). the in-
telligence function and its organization are 
not immune to rhetoric and argument of 
this kind largely because it has very little 

interest in research unless it contributes di-
rectly to the function’s operations and thus 
actionable knowledge. development of 
new perspectives means having the cour-
age to apply the academic practice of ques-
tioning what seems to be common sense, 
something which should not be equalled 
with being counterproductive.

as a starting point, we question wheth-
er a possible and ideal 1:1 relationship be-
tween intelligence as a practice (work), and 
intelligence studies is even desirable. the 
world where work ”lives” is multidiscipli-
nary – research has to start from this point 
instead of conjuring up a world that is rule-
bound and inherently logical. this is the 
case also with war studies and operational 
art with their strong reliance on eighteenth-
century thinking about military profession-
alism, by and large excluding the role of 
technology – there was little – but stress-
ing the role of mathematics and, due to 
the scale of wars, logistics. Professionalism 
was as much ”art performed by geniuses” 
as scientific, and the current military ed-
ucational system was founded in nation-
states. the dominant engineering think-
ing and practice within organizing (cf. the 
type of language that dominates) has hard-
ly been backed up by the corresponding of-
ficer education in management, informat-
ics, economics and sociology.

in our post-cold War era, at least in the 
area of man-machine integration, science 
has to rest on and be informed by prac-
tice-based mutual learning. it is what prac-
titioners want to know that researchers 
should pursue, not the other way round. 
to achieve this, a decision was made from 
the start not to rely on classical scientific 
methods, if this means those derived from 
the natural sciences. 

We decided not to rely on the kind of 
cognitive systems engineering of work that 
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underlies so much of the development of to-
day’s military practice. The research ques-
tion was abstract, problems not defined, 
and the projects were small. We believe 
that many terms used by scientists mask 
what practice is about and make technical 
engineering the ”natural” approach when 
instead political, social and cultural issues 
should be considered, especially in intel-
ligence. there, fundamentals are values, 
attitudes and basic beliefs, cornerstones 
in ”organizational culture”, and must be 
mapped and understood.34 intelligence 
prac tices presuppose the use of an array 
of methods and machines (i.e. technolo-
gies), and expertise in all aspects of societal 
life. But methods and values must be put to 
prac tice according to the political dimen-
sion in an organization and its relationship 
to knowing, i.e. insight. intelligence as an 
orga nization, practice and its results, there-
fore, constantly risk being competitive vs. 
formal power, and have to maneuver ac-
cordingly (politically as well?) in order to 
achieve the necessary freedom of action 
and autonomy.

furthermore, the quality of the research 
results raises questions about the like-
wise ”natural” disciplinary division of in-
tellectual labor in military service acad-
emies, something which larsdotter has 
studied.35 she claims that the way univer-
sities have defined the sciences is arbitrary 
and these divisions can be especially prob-
lematic when supporting the military en-
terprise. furthermore, larsdotter believes 
that in doing scientific research which tru-
ly reflects military interests, it is necessary 
to cross discipline boundaries and to devel-
op research competences in areas that fall 
between traditional disciplines. referring 
to supporters of interdisciplinarity, she 
points out that ”interdisciplinary research 
is especially important for the advance-

ment of knowledge regarding so-called re-
al world problems, practical problems, re-
alistic problems, or exogenous problems, 
i.e. problems that are defined not by disci-
plines, but by problems in the ‘real world’ 
(p. 19)”.36 

When we turn to man-machine integra-
tion – perhaps the most common technical 
field in command science and intelligence 
analysis, Larsdotter’s reasoning makes very 
good sense. a look back at the inspector-
General’s frustration over a nonproduc-
tive academization of the officer profession 
in sweden makes us claim that because 
fields like leadership, war studies, com-
mand science (ledningsvetenskap) and op-
erational arts are consciously disconnect-
ed by partial and competing scientific in-
terests rather than growing from the mil-
itary practice, the potential value of ”sci-
entific” (rather than ”academic”) is lost. A 
strong argument can be made that intelli-
gence, logistics and operations should be 
studied as a single problem domain. this 
is because within all these fields much ef-
fort has to be spent on how to understand, 
interpret and act in an integrated manner 
in a social world that includes both one’s 
own organization and a sometimes hostile 
environment. for such problems, we be-
lieve that our way of conducting practice 
research provides a mode that others also 
might find useful. 

Summing up
from the start, when we summarize, the 
research aimed for new perspectives on in-
telligence as a practice. therefore, we built 
a research model: 1. that challenged the 
usual hierarchical relations between resear-
chers and informants and to achieve this, 
2. used best-practice-based ethnographi-
cally informed methods. this led to a best 
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practice action research in which resear-
chers and ‘practitioners’ agreed on what 
constitutes useful and legitimate know-
ledge, and together worked to arrive at 
it. this ”pragmatization” of the research 
enterprise has resulted in knowledge and 
insight that both practitioners and resear-
chers can value. 

the results suggest that it is time to look 
at how scientific knowledge, or at least cer-
tain forms of it, relate to academization 
and professionalism within the military. 
this model also challenges the status quo 
and, as such, offers an opportunity to re-
think both how the officer corps is educat-
ed and the role it should play in the mili-
tary’s research enterprise. 

We have found key questions such as 
”Who is science for?” and ”What should 
science look like?” in an area where mar-
ket and economic factors play such an im-
portant role in defining the forms military 
technology – and thereby practice – should 
take. We attempted to set into place a rig-
orous, clientdriven scientific project – one 
that would have as much value for practi-
tioners as it would for the scientific com-
munity. this not only challenges how sci-
entific knowledge is produced, valued, but 
also ”packaged” and disseminated. the 
value our clients have found in its high-
visibility practitioner-driven process and 
products confirms the worth that practice
based, ethnographically informed research 
can have for those who not only pay the 
bill but should benefit pragmatically and 
analytically as well. this approach ac-
knowledges practitioners’ experience but 
encourages systematic questioning and the 
analysis of it.

To transfer relevant scientific skills to 
the officer corps, it is necessary to redefine 
what military scientific research should be. 
We have noticed that the academic sub-

jects developed by the ndc make sense 
from certain perspectives, but are unique 
and hard to evaluate against other aca-
demic subjects and scientific standards. 
intelligence is excluded as a subject – intel-
ligence studies have to search for its own 
scientific sources. One of the sourcetradi-
tions is history, another is political science. 
our bottom-up research was from the be-
ginning an action and practice research en-
terprise which required its proper founda-
tion: sociology, systems thinking, and in-
formatics. Moreover, we have seen very 
little, if any, academic work or research 
that occupies itself with problems related 
to modern organizations and administra-
tion of the kind that swedish forces are in-
volved in. it seems as if results from any re-
search project have difficulties to penetrate 
and influence both the teaching/academic 
system and the defense.

If we reflect on the degree of controlling 
a particular body of knowledge – as one 
criteria of a profession – the recognized 
body for the intelligence profession was 
less clear. depending on the organization-
al level, its content varies widely. Efforts 
to come to grips with it are hampered by 
the shortcomings as regards the shared 
and internalized language at hand. it is 
not enough to repeat a mainly English vo-
cabulary or supposed theoretical/scientific 
but abstract terms borrowed from foreign 
doctrine, manuals or studies. Practitioners 
have to realize that most terms carry a load 
of intentions, values and assumptions, and 
are generated in a certain context. if taken 
out of it, they may be counterproductive of 
just confusing. therefore, one of the most 
urgent actions for the military is to see that 
what is considerd as a shared and internal-
ized language is more than just a repetition 
of others’ language – be they foreign offic-
ers, vendors, consultants or reseachers. 
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Officers, practitioners, should recapture 
and redefine the language of their profes-
sion. during the reseach process we delib-
eratly sought for and used terms that were 
established in systems science and engi-
neering for decades instead of relying on 
upcoming often ahistorical terms, many 
of them more like abstract buzzwords and 
metaphors than scientifically established 
and validated in practice. 

lastly, a word of caution. Earlier we 
talked about a visibility line – one that 
separates what in the intelligence enter-
prise was visible to us and what was not, 
and vice versa. We can say little about 
what occured behind it in the corridors of 
the headquarters or in the analysis cells. 
What makes us pessimistic about the mil-
itary’s continued process towards a pro-
fession, is its weak in-house or internal 
competence to evaluate the current situa-
tion, the absence of research and interest 
in just these issues and the tendency to de-
fer to the NDC’s academic staff when it 
comes to definition of what both academ-
ic” and ”scientific”should mean to the of-
ficer corps. 

this raises another point. We see a risk 
that whatever steps that are taken to define 
the military as a profession, it is instead 
even eroded. to help counteract this, it is 
necessary to look more carefully at military 
practice, build theory and concepts from it, 
and then search for related, practical and 

scientific fields for its validation and eval-
uation. a complementary approach could 
be to study aspects of professionalism in 
terms of systems and their architecture.37 
By doing so, different elements, their role 
and relations within a whole would be-
come crucial instead of trying to use the 
same mold for defining professionalism. 
This type of scientific work, methodical-
ly and theoretically, in our terms practice 
& action research (sometimes called inter-
active research), would yield important re-
sults that would help connect military and 
scientific practice in ways that would mu-
tually benefit and help redefine each other. 

in summary, the result of the academi-
zation process, which was initiated when 
the cold War ended, is ambiguous. there 
is no consensus yet on what academization 
should be, and its value for the military. 
We hope that our contribution has made 
some difference here and that the research 
projects have demonstrated that at least a 
practice-based ethnography could yield in-
sight about the role and performance of 
the intelligence function. 
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Svensk Krigsvetenskap – igår, idag och 
imorgon
av Magnus Christiansson

inom de flesta akademiska ämnen finns 
ett intresse för den egna disciplinära histo-
rien som tycks nära förbundet med behovet 
av att vårda den egna identiteten. inom ex-
empelvis det som internationellt benämns 
som International Relations har denna me-
tadimension varit helt central för att för-
stå konflikter och demarkationslinjer mel-
lan dominerande strömningar.1 genom att 
vi känner till det teoretiska landskapet och 
dess underliggande struktur ökar vår för-
måga att kunna förekomma problematiska 
resonemang eller tvärt om hitta svagheter 
inom disciplinen som behöver utvecklas. 
förståelsen och självförståelsen har till och 
med blivit ett forskningsområde i sig, där 
kollegor diskuterar framväxten och för-
ändringarna inom sin egen praktik. vilka 
har varit de stora debatterna i ämnet? har 
det över huvud taget handlat om debatter 
som fört forskningen framåt?2

Denna reflexiva trend har dock, med 
en underdrift, inte varit stark inom svensk 
krigsvetenskap.3 avsaknad av formaliserat 
studium av den egna praktiken låg bakom 
mitt eget intresse av att undersöka rötterna 
och förklara de dominerande tendenserna 
inom detta relativt nya akademiska ämne.4 
det framstod som centralt att försöka för-
stå drivkrafterna till framväxten av disci-
plinen och vilka faktorer som på olika plan 
formar dagordningen. alternativet torde 

vara att låta någon framtida professor gö-
ra en mytologisk tillbakablick i samband 
med något festtal vid ett jubileum.

den hypotes som jag formulerade var 
främst byggd på ett resonemang om fram-
växten av krigsvetenskap i sverige och 
dess utformning under perioden 2006–
2008. det senare årtalet var också då 
försvarshögskolan, den centrala institu-
tionen i sammanhanget, tog det formella 
klivet in i det akademiska systemet i sam-
band med utnämning till högskola. det har 
gått mer än fyra år sedan dess och dagord-
ningen har förändrats, inte minst mot bak-
grund av den plan för akademisk utveck-
ling som med olika förtecken och med oli-
ka motiv bedrivs på skolan, och som av nu-
varande rektor ofta kopplats till målet att 
ge officersprofessionen dess plats i den hö-
gre akademiska offentligheten. Det finns 
med andra ord ett behov av att fortsätta 
kartläggningen av krigsvetenskapen, men 
också blicka framåt mot de alternativa ut-
vecklingsvägar som ämnet står inför. syftet 
med denna text är således dels att beskri-
va krigsvetenskapen så som den är just nu, 
men även att vara konstruktiv; något stats-
vetaren Lennart Lundquist har definierat 
som svaret på frågor om hur något kan va-
ra organiserat och hur man kan uppnå det-
ta.5 i dessa konstruktiva delar avser texten 
att vara ett diskussionsunderlag för forska-
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re och lärare inom svensk krigsvetenskap 
och personer verksamma inom den akade-
miska utvecklingen av försvarshögskolan.

till att börja med ska vi kortfattat be-
trakta ett perspektiv på hur svensk krigs-
vetenskap växt fram och vilka domineran-
de trender som präglat den. vi kommer att 
identifiera strukturen på disciplinen i bå-
de makro- och mikroperspektiv, d v s bå-
de några signifikanta samhällstrender och 
vilka vetenskapsteoretiska utvecklingsrikt-
ningar som huvudsakligen gjort sig gäl-
lande. därefter tecknas en bild av hur dis-
ciplinen ser ut i dagsläget. i detta avsnitt 
kommer vi att se hur det finns två huvud-
sakliga tolkningar av akademisering, vilka 
rymmer olikartade implikationer för såväl 
mål, medel och metoder. slutligen kommer 
vi att med referens till dessa två olikarta-
de tolkningar försöka identifiera implika-
tionerna vad avser institutioner, finansie-
ring, externa relationer och ranking, för att 
därigenom kunna skapa en förståelse över 
vilka huvudsakliga alternativ den svenska 
krigsvetenskapen står inför i sin fortsatta 
utveckling.

Historien – separering, 
traditionalism och 
clausewitzianism
det saknas i princip forskning om den 
svenska krigsvetenskapens framväxt och 
uppbyggnad. detta gör att det är svårt att 
annat än tentativt ge en partiell historie-
skrivning av ämnet och dess karaktäristi-
ka. den följande redogörelsen är baserad 
på den hypotes av ämnet som presentera-
des på statsvetenskapliga föreningens års-
möte i Uppsala 2008.6 

det går, analogt med sociologen george 
ritzer, att urskilja åtminstone två relevanta 
dimensioner i studiet av en akademisk dis-
ciplin: dels en makronivå (som inkluderar 

samhälle, kultur och omgivande statsbyrå-
kratiska strukturer), och dels en mikroni-
vå (som inkluderar beteenden, handlingar 
och uppfattningar).7 den förstnämnda ut-
gör den omvärld som omsluter och intera-
gerar med forskare i krigsvetenskap, med-
an den sistnämnda relaterar till de teorier, 
metoder och arbetssätt som präglar forsk-
ning och undervisning inom ämnet.

Makronivån kan beskrivas i relation till 
den förändring som de militära försvaren 
genomgått efter det kalla krigets slut, inte 
bara i sverige. Utvecklingen från (mobili-
serbara) värnpliktsorganisationer till (pro-
fessionaliserade) insatsorganisationer har 
bland annat ökat efterfrågan på militärer 
med civila meriter (soldier-scholars) och 
större förmåga till samverkan med civila ak-
törer i annorlunda operativa miljöer (com-
prehensive approach).8 dessa generella ten-
denser till trots har svensk krigsvetenskap 
uppvisat en viss motståndskraft mot stör-
re integration av civil praktik. det kanske 
mest framträdande draget är den relativa 
avskildhet som ämnet utgör i det akade-
miska landskapet. krigsvetenskap har tra-
ditionellt varit en isolerad del, endast en 
angelägenhet för militär expertis. Det finns 
ingen tradition av krigsvetenskap, åtmins-
tone i bemärkelsen ett studium av krigets 
praktik, vid svenska lärosäten, där studi-
et av krig har en naturlig koppling till den 
akademiska miljön. 

Utifrån ett makroperspektiv kan man 
förklara detta med att militären endast 
hade en skarp funktion i händelse av 
krig, och att studiet av krig således blev 
något frånvarande i ett relativt fredligt 
samhällsbygge. Makrotrenden var isole-
ring: krigsvetenskap var skild från aka-
demien. Under akademiseringsprocessen 
har detta snarare skiftat till en separation: 
Krigsvetenskap domineras av officerare 
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och säkerhetspolitiska studier domineras 
av civila forskare.

om den övergripande hypotesen om 
ämnet har en impressionistisk karaktär, 
så är bilden av den svenska krigsveten-
skapens mikronivå desto enklare att grun-
da i källstudier. genom att följa främst 
Krigsvetenskaplig årsbok, Kungl Krigs-
vetenskapsakademiens Handlingar och 
Tidskrift och ämnesplanernas utveckling 
går det att få en relativt klar bild av den 
fram växande disciplinens inre karaktär. 
den klaraste tendensen var debatten om 
ämnes definitionen och den spänning som 
fanns mellan förespråkare för en ”krigs-
konst” respektive ”krigsvetenskap”, har 
röt ter som kan spåras till olikartade syn-
sätt på värdet av akademisk verksamhet. 
Den definition som kom att stadfästas efter 
2004 utgick från vad som betraktades som 
specifikt för ämnet och som konkretisera-
des i de tre områdena militärteori, militär-
strategi samt operationer och taktik. detta 
förhindrade dock inte att militärhistoria 
fortsatt försvarar sin position som en viktig 
komponent inom svensk krigsvetenskap. 
Den kritiska länken i definitionen av äm-
net var krigets koppling till det militära. 

den epistemologiska utvecklingen har 
varit präglad av en relativ efterblivenhet, i 
bemärkelsen att andra ämnen med human-
vetenskapliga och samhällsvetenskapliga 
inriktningar har en rikare flora av episte-
mologisk diversifiering. I någon mening var 
det ämne som etablerades under en profes-
sor som nils-Marius rekkedal en mono-
disciplin, då det knappast förekom en ve-
tenskapsteoretisk debatt mellan forskare 
och än mindre bedrevs forskning med så-
dan inriktning. här är det viktigt att ock-
så komma ihåg att forskningsbasen är re-
lativt liten. Ämnesplanernas litteraturlistor 
hade mer karaktären av anglosaxisk mili-
tärteoretisk disciplinkanon. det är på det-

ta sätt vi kan förstå varför det inte etable-
rades några ”skolor” som hade genomgri-
pande ”stora debatter”. det gör det ock-
så lättare att förstå varför clausewitz kun-
nat etableras som den viktigaste teoreti-
kern inom svensk krigsvetenskap – hans 
teorier passar förståelsen av vetenskaps-
disciplinen och den dominerade epistemo-
login som etablerats. i sammanhanget ut-
gör öppenheten och den flytande karaktä-
ren av clausewitz teoretiska landskap även 
en viss förklaringsfaktor. 

Nuläget – institutionell 
uppdelning och 
utvecklingsprocess
den amerikanske historikern, utrikesmi-
nistern och säkerhetsrådgivaren henry 
kissinger tillskrivs ibland det berömda 
konstaterandet att dispyterna på univer-
sitetet är så intensiva eftersom insatserna 
är så låga.9 denna något bitterljuva slut-
sats, ibland också kallad sayres lag, kan 
knappast reserveras för ett specifikt lärosä-
te. inte minst för de inblandade blir dessa 
akademiska gräl en viktig del av tillvaron, 
även om den omgivande världen ofta stäl-
ler sig frågande inför inom- och utomin-
stitutionella bråk. En samtida makro- och 
mikrobild av svensk krigsvetenskap blir 
i någon mening också en bild av de insti-
tutionella meningsmotsättningarna. Men 
sayres lag kan också hota att röra till läges-
bilden eftersom det inte är akademiska dis-
pyter i sig som är det intressanta utan hur 
tillståndet är vad avser exempelvis institu-
tionella lösningar, aktuell forsknings- och 
utbildningsagenda och pågående utveck-
lingsarbete. grälen i sig får inte få oss att 
släppa perspektivet på makro- och mikro-
tillståndet i svensk krigsvetenskap.

En signifikant enskild händelse utgörs 
av tillsättandet av den nuvarande rektor 
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romulo Enmark, 1 januari 2011. den vi-
sion som formulerats under rektors ledning 
syftar bland annat till att ”på sikt få exa-
mensrätt på forskarnivå i de ämnen som är 
unika för skolan”.10 denna grundläggan-
de övertygelse, att den framtida rollen för 
försvarshögskolan är att skapa en plats för 
en officersprofession i något som rektor of-
ta benämner den högre akademiska offent-
ligheten, har fått långtgående konsekven-
ser för utvecklingsagendan inom svensk 
krigsvetenskap. 

denna vision har sannolikt accentuerats 
av de slutsatser som dragits i den så kal-
lade försvarsstrukturutredningen 2011.11 i 
denna konstaterades bland annat att forsk-
ningen på försvarshögskolan var för diver-
sifierad och att, oaktat beslut om framtida 
utveckling och organisation av det militära 
utbildningssystemet, en koncentration och 
fokusering av resurserna skulle vara nöd-
vändig.12 oavsett orsak och verkan i den-
na process kan man konstatera att rektors 
vision och de rekommendationer som ges i 
försvarsstrukturutredningen pekar åt sam-
ma håll.

det är därför inte speciellt överraskande 
att svensk krigsvetenskap för närvarande 
präglas av en intern debatt om disciplinära 
gränsdragningar. om uppgiften är att full-
borda professionstanken och därigenom 
koncentrera såväl forskning som utbild-
ning, så är det begripligt att demarkations-
linjerna blir fortsatt intressanta. vad är det 
unika med försvarshögskolan? vad ska 
innefattas i det eller de ämnen som skolan 
ska söka examensrätt i? hur bör såväl pro-
cessen som slutlösningen organiseras? 

dessa frågor har i huvudsak besvarats 
på två sätt i den pågående debatten. den 
ena betraktar krigsvetenskap vid för-
svarshögskolan som en unik svensk fö-
reteelse som skapats för att stödja aka-
demiseringen av den svenska officers-

utbildningen.13 Utifrån detta perspek-
tiv är vetenskapens roll att vara en tjäna-
re, ett verktyg, för att målet att akademi-
sera officersutbildningen ska kunna reali-
seras. krigsvetenskap är därmed inte ba-
ra studiet av krig utan studiet av krig ut-
ifrån ett officersperspektiv. Att urvattna 
krigsvetenskapen genom att studera krig 
utifrån olika perspektiv leder till ”amatö-
rism”14 och en forskare inom krigsveten-
skap får således nöja sig med att arbeta in-
om ett perspektiv. Det finns en identifier-
bar kärna i officersprofessionen och den är 
att ”på legala grunder utöva våld till lan-
dets försvar grundat på förmågan att leda 
väpnad strid”.15 Eftersom forskaren endast 
ska arbeta inom ett perspektiv ska denne 
heller inte importera teorier och metoder 
från andra discipliner, eftersom detta riske-
rar att leda till amatörism. 

En viktig roll för forskaren är att ve-
tenskapligt artikulera och systematisera 
den kunskap som finns inom professionen. 
detta ideal är interaktivt, d v s det kräver ett 
växelspel mellan vetenskap och profession. 
Forskning till stöd för officersprofessionen 
måste bygga på ett inifrånperspektiv, vilket 
innebär att hitta nya och bättre sätt att lö-
sa problem som professionen möter i yr-
kesutövningen.16 Ett exempel på forskning 
med denna utgångspunkt är det så kallade 
taktikprojektet vid försvarshögskolan. 

det andra perspektivet tar sin utgångs-
punkt i kriget som fenomen.17 Eftersom 
kriget som praktik står i ständig föränd-
ring, vilket innefattar en viss upplösning 
av gränserna mellan militärt och civilt, så 
bör krigsvetenskapen vara multi- eller till 
och med interdisciplinär.18 att likna krigs-
vetenskapen med andra professionsveten-
skaper blir därför problematiskt, eftersom 
kriget som praktik är svår att isolera på 
samma sätt som exempelvis medicin kan 
specialisera sig på olika kroppsfunktioner. 
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OfficersOfficers

Professionen står i ett interaktivt förhållan-
de till utvecklingen av kriget och det gör 
att utbildning och forskning ständigt behö-
ver omprövas. detta leder bort från tanken 
att ämnet kan vara en unik svensk förete-
else, eftersom en sådan omprövning behö-
ver ha stor öppenhet, även i en internatio-
nell forskningsmiljö.

dessa båda huvudsakliga perspektiv 
rymmer ekon från debatten om ”krigs-
konst” och ”krigsvetenskap”, men de har 
i många stycken större sprängkraft, givet 
nuvarande fokusering och prioritering av 
forskning och utbildning. synen på disci-
plinen som unik svensk företeelse kan sä-
gas permanenta den separation som re-
dan åstadkommits, men med tillägget att 
andra perspektiv än officersperspektivet 
per definition är ointressanta att finansie-
ra och upprätthålla. synen på krigsveten-
skap som studiet av ett fenomen rymmer 
potentialen av att reducera professionsper-
spektivet till ett perspektiv av många och i 
grunden späda ut försöken att upprätthålla 
försvarshögskolan som ett unikt lärosäte i 
det svenska akademiska landskapet.

hur ser förhållandet ut mellan företrä-
darna för dessa synsätt? de båda forskarna 
inom internationella relationer ole Wæ-

ver och Barry Buzan har i sin metateore-
tiska forskning om sin disciplin pekat på 
två olika forskningstendenser: problemlö-
sande respektive kritisk/reflexiv.19 i främst 
Usa tenderar forskningen att vara mer po-
licyrelevant och förklarande, medan den 
europeiska forskningen domineras av teo-
ri och problematisering. i förhållande till 
forskningen inom svensk krigsvetenskap 
skulle man kunna lägga till en kategori 
av ”analytiker” som i första hand är in-
tresserade av inomvetenskapliga studier, 
men som inte i första hand tillhör en kri-
tisk eller kontinental tradition. En lika 
skissartad kategorisering av officerare in-
om krigsvetenskapen kan vara generalister 
(som inriktat sig mot en stabskarriär) och 
specialister (som inriktats mot specialkun-
skaper i något militärt system). 

En hypotetisk skiss av disciplinen, vil-
ken bygger på ett utifrånperspektiv snara-
re än en identitet hos de enskilda forskarna 
och officerarna, återfinns i figur 1 ovan.

det är med hypotesen i figur 1 som 
sprängkraften i motsättningarna vad avser 
synen på disciplinen blir fullt tydliga. för 
dem som anser att ”akademisering” bara 
är ett stöd för officersprofessionen blir pro-
cessen en fråga om att höja kompetensen 

Figur 1 – Orientering hos forskare och officerare inom svensk Krigsvetenskap. 
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hos specialister och inrikta problemlösan-
de forskare mot frågeställningar och pro-
jekt som är sprungna ur ett professionsbe-
hov. om akademisering däremot innebär 
en öppenhet inför den internationella disci-
plinära debatten, då har ett professionsper-
spektiv inget värde i sig och bristen på ve-
tenskapsteoretisk pluralism blir problema-
tisk. det blir också klart på vilket sätt des-
sa perspektiv utgör hotbilder för varandra: 
officerare hotas av att deras kunskap och 
praktiska erfarenheter nedvärderas, med-
an analytiska och kritiskt inriktade forska-
re hotas av att betraktas som ”amatörer” 
eftersom de vill ställa andra frågor än de 
som ställs inom ramen för officersprofes-
sionen. 

dessa olika perspektiv på mål, medel 
och metoder för den akademiska verksam-
heten har också sin parallell i organisatoris-
ka överväganden. svensk krigsvetenskap 
är en disciplin som finns på två institutio-
ner vid försvarshögskolan. Med utgångs-
punkt i hur man betraktar disciplinens 
akademiska karaktär och hur den bör ut-
vecklas, så kommer diskussionen om orga-
nisation att ta sig olikartade uttryck. det 
kanske mest intressanta är att dessa dis-
kussioner är av administrativ och byråkra-
tisk karaktär, snarare än akademisk. det 
finns inga ”stora debatter” om disciplinens 
framtid, utan snarare intressebaserade ar-
betsgrupper som ur sina perspektiv tänker 
kring sin egen framtid. En vidare genom-
gång av dessa institutionella intriger skulle 
göra sayres lag synnerligen påtaglig. 

Framtiden – institutioner, 
finansiering, externa relationer 
och ranking
i det ovan förda resonemanget kunde vi 
konstatera att de huvudsakliga visioner-
na för svensk krigsvetenskap också delvis 

utgör hotbilder för varandra. Med utgångs-
punkt från den framåtsyftande visionen för 
den fortsatta utvecklingen av ämnet kan 
det dock vara intressant att försöka för-
stå vad dessa olika visioner kan komma att 
betyda för ämnets och försvarshögskolans 
framtid. för att göra detta kan vi behöva 
ta ett kliv tillbaka för att kunna se de prin-
cipiella implikationerna av de olikartade 
perspektiven på den fortsatta akademise-
ringen. genom att göra detta kommer vi 
att få ett antal referenspunkter för de val 
som oundgängligen måste göras i framti-
den. i processen kommer vi skissartat att 
beakta två utvecklingsvägar för framtidens 
svenska krigsvetenskap. 

Så vilka principiella implikationer finns 
för de olika perspektiven på krigsvetenskap? 
att ställa denna fråga innebär för det första 
ett antagande om att det går att analyse-
ra eller ”dekonstruera” en diskurs till dess 
inneboende och kanske dolda antaganden. 
för det andra uppstår ett behov av att tyd-
ligt definiera vilka implikationer som är in-
tressanta att undersöka. i forskningen om 
högre utbildning förekommer ofta referen-
ser till övergripande intellektuella traditio-
ner som ”den humboldtska traditionen” 
eller den ”anglosaxiska traditionen”, som 
i sig rymmer ett antal aspekter som kan an-
vändas för jämförelser; exempelvis profes-
sorns roll, undervisningens funktion, stu-
denternas roll och institutionernas roll.20 

Ett problem i sammanhanget är dock att 
fokus på frågan om ämnets demarkations-
linjer gjort att just frågor om institutioner 
och funktioner hamnat utanför fokus. i 
den meningen kan man behöva göra gan-
ska många implicita antaganden om vad de 
olika visionerna av svensk krigsvetenskap 
faktiskt inbegriper. Med utgångspunkt i 
den helt centrala skiljelinjen vad avser äm-
nets definiering/demarkation, så kommer 
ett forskningsanknutet21 resonemang om 
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im p li kationer att föras inom fyra dimensi-
oner:

 • Institutioner.

 • Finansiering.

 • Externa relationer.

 • Ranking.

detta utgör knappast en heltäckande lis-
ta över aspekter som relaterar till de oli-
ka förståelserna av svensk krigsvetenskap, 
men de kan utgöra en startpunkt för en vi-
dare diskussion. 

Institutioner

inom denna dimension kan man säga att 
svensk krigsvetenskap står inför valet av 
antingen hierarki eller mosaik. om of-
ficersprofessionen utgör kärnan i ämnet 
uppstår per automatik ett centrum i fråga 
om relevans. de forskningsprojekt som ut-
går från professionsperspektivet blir där-
med överordnade och ämnet får således en 
hierarkisk struktur. En sådan vetenskap, i 
någon mening snarare en ”krigföringsve-
tenskap”, kommer dock att brottas med 
frågan om sin självständighet. forskningen 
skulle inte utgå från forskarens frihet att 
ställa frågor utan snarare från den militä-
ra byråkratins dagordning. Utbildningen 
skulle analogt med detta i första hand re-
lateras till behoven i en annan myndighet 
(försvarsmakten). Utbildningsforskaren 
Er nest Boyer har identifierat olika typer av 
läro säten; forskningsuniversitet (research 
uni versities, doctorate granting universi-
ties), allmänbildningshögskola (liberal arts 
col lege), kommunhögskolor (community 
col leges), allomfattande universitet (com-
prehensive university).22 den institutiona-
lisering som ligger i linje med hierarkin är 
en allmänbildande högskola eller en kom-

munhögskola. i dessa institutioner är det 
undervisning och tillämpning av forskning 
som står i centrum.23 

att betrakta ämnet som ständigt skiftan-
de leder till en institutionalisering i form 
av en mosaik. Det finns inget centrum och 
inget perspektiv på krig som i sig är över-
ordnat något annat. forskningen är diver-
sifierad och hämtar kraft från olika sam-
hällsvetenskapliga traditioner, varav pro-
fessionsperspektivet är ett sådant. En sådan 
forskning skulle brottas med frågan om 
vad man egentligen tillför som inte andra 
universitet och högskolor (med exempelvis 
Internationell politik, Freds och konflikt-
forskning) redan bidrar med. Utbildningen 
skulle inte i första hand vara styrd av andra 
myndigheters behov utan följa forsknings-
intresset och den vetenskapsteoretiska ut-
vecklingen. En institutionalisering i lin-
je med detta synsätt skulle resultera i ett 
forsknings- eller allomfattande universitet. 
det skulle uppstå en bred uppsättning exa-
mina och motsvarande resursprioriterings-
utmaningar. 

vad gäller de funktioner och processer 
som kommer att utvecklas inom ämnet, 
kan man notera att den ofta förekomman-
de uppdelningen mellan forskning och un-
dervisning skulle behöva kvalificeras yt-
terligare. Boyer skiljer mellan fyra olika 
funktioner i högskoleverksamheten: upp-
täckt, integration, applikation och under-
visning.24 Inom forskningen finns såväl ge-
nuint originella bidrag, förmåga att koppla 
samman olika forskningsresultat och app-
licera dem. En hierarkisk institutionalise-
ring skulle riskera att domineras av inte-
grering och applicering, medan en institu-
tionaliserad mosaik skulle stå inför utma-
ningen att resurserna knappast räcker för 
att vara framstående på alla funktioner. 
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Finansiering

inom denna dimension står svensk krigs-
vetenskap i valet mellan trygghet och obe-
roende. i klartext handlar det om hur stor 
andel av finansieringen som ska komma 
från Försvarsmakten respektive andra fi-
nansieringskällor. Ur en trygghetsaspekt 
skul le det knappast vara ett problem att 
för svars maktens ekonomiska bidrag san-
nolikt kommer att minska, eftersom äm-
nets egentliga grund är kopplad till offi-
cersprofessionens prioriteringar. den verk-
liga poängen är att försvarsmakten låses 
fast i ett system som knyter utvecklingen 
av det egna yrket till ett akademiskt eta-
blerat ämne.

Mot detta kan ställas en högre grad av 
oberoende finansiering. Detta skulle inte 
bara göra verksamheten mindre känslig för 
försvarspolitiska konjunkturer, men det 
skulle också öka trovärdigheten för den 
forskningsagenda som växer fram i ämnet. 
krigsvetenskapen skulle inte bara kunna 
ge sig i kast med det som högkvarteret har 
i fokus, utan även kunna ägna sig åt forsk-
ningsområden som är obekväma för byrå-
kratin. En högre grad av oberoende finan-
siering skulle sannolikt öka interdisciplinä-
ra projekt som ökar inflödet av nya idéer 
från kringliggande forskningsdiscipliner. 

Externa relationer

inom denna dimension står svensk krigs-
vetenskap inför bibehållen separation eller 
internationalisering. om krigsvetenskap 
ses som en unik svensk företeelse och inflö-
de av andra perspektiv betraktas som ama-
törism, blir hela frågan om externa kontak-
ter en icke-fråga. tvärt om kanske exter-
na relationer med andra discipliner utgör 
en risk för ämnesidentiteten. hela denna 
tanke står inför en mycket stor utmaning, 
eftersom ämnet redan per definition har 

ett ”läckage” då forskare kommer till äm-
net från andra discipliner. det gör att hela 
diskursen är omöjlig att koppla loss från 
grundläggande inflytande från exempelvis 
historia och statsvetenskap. Även officera-
re som disputerar och sedan återvänder till 
tjänster inom krigsvetenskap kommer att 
brottas med denna existentiella problema-
tik. frågan är hur svensk krigsvetenskap 
ska kunna ta ett kliv in i den högre akade-
miska offentligheten utan att också behöva 
överge separationen. 

Mot detta står ett bejakande av interna-
tionalisering. här är det tvärt om en sär-
präglad utveckling som utgör en risk, efter-
som pluralism i den akademiska praktiken 
är ett honnörsord. denna akademiska plu-
ralism kan inte på ett meningsfullt sätt se-
pareras efter nationstillhörighet. Ett flöde 
av idéer från andra discipliner blir därmed 
inte ett hot utan en förutsättning, och plu-
ralismen innebär med nödvändighet en in-
ternationalisering. 

Ranking

inom denna dimension står svensk krigs-
veten skap i valet mellan exklusivitet och 
universalitet. ställningstagandet utgår i 
grun den från frågan om vilka det är som är 
peers, d v s vilka som är kvalificerad att be-
döma forskningen och utbildningen. Bero-
ende på hur man besvarar den frågan upp-
står en skillnad i vilka andra institutioner 
som utgör bench marks för verksamheten. 
om disciplinen betraktas som unik, inne-
bär det att särskilda bedömningskriterier 
måste finns för svensk Krigsvetenskap. De 
som utgör peers är i princip relaterade till 
officersprofessionen (idealet blir den dispu-
terade stabsofficeren) och gängse kvalitets-
kriterier blir svåra att tillämpa. detta gäl-
ler särskilt de kvantitativa försöken att be-
döma relevans och kvalitet hos forskning, 
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men även vad gäller synen på utvärdering 
av utbildning inom ämnet. denna utgångs-
punkt av exklusivitet delar man med många 
andra discipliner, vilka på olika sätt anser 
att de etablerade mätinstrumenten i ran-
kingsystem inte är tillämpliga.25 Problemet 
med detta synsätt är naturligtvis att disci-
plinen riskerar att bli ett slutet system utan 
mekanismer för att stävja kvalitetsproblem 
inom forskning och utbildning. 

om krigsvetenskap däremot betraktas 
som del i ett internationellt system blir det 
naturligt att tillämpa samma kvalitetskri-
terier som på andra lärosäten. En utma-
ning för denna mer traditionella akademis-
ka linje kan sammanfattas i ett citat från 
två amerikanska universitetsprofessorer: 

”genom att tro sig själva att vara något 
som man inte är, kommer institutioner inte 
att bli det de kan bli”.26 genom att spänna 
bågen för högt riskerar utvecklingen mot 
ett forskningsuniversitet att kantas av så 
många brister vad avser kompetens och re-
surser, att projektet går i stå. dessutom kan 
det finnas en risk för ett visst mått av gran-
diositet att anställa forskare med ambitio-
nen av att konkurrera med de bästa forsk-
ningsuniversiteten, när mycket av utbild-
ningen i Krigsvetenskap inte är på kvalifi-
cerad nivå. 

Sammanfattning och 
avslutning
Vi har kunnat konstatera att ämnesdefi-
nitionen, vilken är kopplad till processen 

av att identifiera det unika, befinner sig i 
centrum för den svenska krigsvetenskapen, 
igår såväl som idag. det är även troligt att 
framtidens utvecklingsarbete kommer att 
domineras av denna utgångspunkt. som vi 
dock har konstaterat är svaret på frågan 

”Är det krigsvetenskap?” på intet sätt en-
tydigt. vår analys har visat hur implikatio-
nen av ett professionsperspektiv är en hie-
rarkisk, exklusiv och separerad disciplin. 
Mot detta finns en förståelse som leder till 
ett mosaikartat, oberoende och internatio-
naliserat ämne.

En disciplin lever bara om dess utöva-
re kontinuerligt diskuterar och reflekterar 
över sin verksamhet. i den meningen är 
meningsmotsättningar en del av livsluften 
även för framtidens krigsvetenskap. det 
som däremot riskerar att blockera en de-
batt om framtidens vägval för disciplinen är 
en alltför stark koppling mellan diskussion 
och sayres lag. om dessa vägval görs ut-
an meningsutbyten mellan forskare och lä-
rare riskerar framtida reformer att bli rent 
byråkratiska konstruktioner. något sådant 
skulle skapa en steriliserad disciplin, efter-
som den skulle vara en papperskonstruk-
tion som fötts ur maktöverläge snarare än 
tankens klarhet. denna text är en uppma-
ning till öppen debatt om alternativen för 
svensk krigsvetenskap, för att undvika en 
sådan sterilisering.

författaren är lärare och forskare vid för-
svarshögskolan.
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Noter
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Överbefälhavare eller Chef för 
Försvarsmakten?
En fråga om rationell ansvarsfördelning 

av Carl Björeman

begreppet överbefälhavare lanserades 
av 1930 års försvarskommission (fk 30).

dess utgångspunkt i saken var: ”led-
ningen av kriget, ansvaret för krigföringen, 
i vilken de militära operationerna endast ut-
gör en integrerad del, åligger landets reger-
ing.” Mot den bakgrunden borde rimligen 
benämningen överbefälhavare ha förbehål-
lits regeringschefen. kommissionen före-
slog emellertid, och fick gehör för, vad som 
gäller intill dags dato, att den högste mili-
täre chefen i krigsmakten skulle benämnas 
överbefälhavare (ÖB). detta har bidrag-
it till oklarheter i fråga om ansvarsfördel-
ningen regering-ÖB. 

för cirka 15 år sedan fanns förhopp-
ningar/farhågor om att en stark ÖB skulle 
kunna hävda försvarets förmåga väl/kan-
ske alltför väl.” sverige har genom lEMo-
reformen fått en ÖB med formella befo-
genheter i särklass” (generaldirektör lars 
Jeding i soU 1996:98).

Jeding hade i januari 1995 fått regering-
ens uppdrag att genomföra en granskning av 
den ledningsreform som trätt i kraft 1994-
07-01. den innebar att försvarsmakten 
blev en enda myndighet direkt under reger-
ingen. ÖB blev chef för den nya myndig-
heten. försvarsgrenscheferna underställ-
des ÖB. i en intervju i Dagens Nyheter 
1996-09-07 framhöll Jeding att ÖB hade 
för stor makt. detta gällde inte bara inom 

försvarsmakten utan också gentemot re-
gering och riksdag 

hur kunde det komma sig att den för-
ment mäktige ÖB inte kunde hejda den ra-
sering av försvaret som ägt rum från 1990-
talets slut? den frågan kan inte besvaras 
innan regeringschefens roll i sammanhang-
et behandlats.

”försvaret är den innersta kärnan i sta-
tens åtaganden. därefter kommer polis 
och domstolar. därefter kommer allt annat 

”(niklas Ekdal, Dagens Nyheter 2007-08-
29). denna rangordning erkänns av många. 
den faktiska utvecklingen under de senas-
te femton åren har emellertid visat att den 
inte har godtagits av de mest betydelseful-
la makthavarna i sammanhanget nämli-
gen regeringscheferna göran Pers son och 
fredrik reinfeldt. Båda har på ett otve-
tydigt sätt nedprioriterat försvarsförmå-
ga och låtit hänsyn till flygindustrins pro-
duktionsintressen styra försvarsbudgetar-
na. samtidigt har båda behandlat ÖB på 
ett sätt som med hänsyn till kvaliteten i be-
slutsunderlagen inför försvarsbesluten är 
helt oacceptabelt, dock på olika sätt.

regeringschefen göran Persson tillät i 
slutet av 1990-talet ÖB owe Wiktorin att 
följa en av denne hemsnickrad plan, ”lägg 
ned territorialförsvaret, minska arméstrids-
krafterna, satsa på flygvapnet och JAS och 
låt högkvarteret sköta detta utan inbland-



157

diskUssion & dEBatt

ning från politikerna.” (Jämtlands fältjä-
garregemente del 4, 2006, s 28) Wiktorins 
plan hade ingen som helst förankring i 
en strategisk analys men följdes i huvud-
sak i riksdagsbeslutet år 2000. resultatet 
blev att regeringen tappade kontrollen 
över försvarsmaktens faktiska utveckling, 
vilken gick i stå med förödande förstöring 
av försvarsförmåga, produktionsförmåga, 
främst i armén, och med mycket negativa 
återverkningar på försvarsekonomin som 
följd. 

ominriktningen innebar för Perssons del 
att han drev igenom sitt partis hjärtefråga, 
flygindustrins framtid säkrades. Men det 
skedde till priset av att det nationella för-
svaret tillfogades skada, som kan repare-
ras först efter det att försvarspolitiken åter-
upprättats, en mycket radikal åtgärd. det 
kommer att ta lång tid. för Wiktorins del 
innebar ominriktningen att hans egensinni-
ga plan förverkligades vilket inte kommer 
att räknas honom tillgodo.

före, genom och efter försvarsbeslutet år 
2009 har regeringschefen fredrik reinfeldt 
visat en nonchalans mot försvaret som lik-
nar göran Perssons. Även reinfeldt låter 
flygindustrins intressen dominera försvars-
budgeten. reinfeldt väljer bort den sakkun-
skap som ÖB skulle kunna bidra med i be-
slutsprocessen genom att tysta denne. ÖB 
sverker göranson dristade sig i almedalen 
i början på juli 2012 att anmäla att upp-
graderingen av Jas till superJas skulle 
innebära att armén eller marinen måste 
läggas ned (dn-se 2012-07-02). alliansens 
partiledare med regeringschefen reinfeldt i 
spetsen skrev följande i Svenska Dagbladet 
2012-08-25, i samband att beslutet om att 
köpa 40-60 superJas meddelades: ”det 
har spekulerats i att kostnaderna för att an-
skaffa nästa generation Jas gripen skulle 
försvåra finansieringen av andra försvars-
grenar. så blir det inte.” 

Efter denna magnifika tillrättavisning 
har ÖB varit knäpp tyst. Undra på det. att 
tysta ÖB, som har till uppgift att lämna 
sakligt underlag till regeringens försvars-
beslut är emellertid värre än ett brott, det 
är en dumhet. nu har reinfeldt förvisso 
andra källor men deras sakkunskap kan 
med fog ifrågasättas. 

1) Regeringskansliet. När finansminister 
an ders Borg i almedalen 2007 hade be-
ordrat besparingar om 4 miljarder fick 
en genomförandegrupp under ledning 
av en statssekreterare i uppgift att klara 
ut hur detta skulle gå till. riksrevisionen 
har granskat gruppens resultat. av en 
rapport 2012-02-29 framgår bland an-
nat:

– föreslagna besparingar har haft en 
negativ påverkan på försvarsmak-
tens möjligheter att upprätthålla vik-
tig operativ förmåga.

– regeringen har inte skapat förutsätt-
ningar för effektiv resurshållning.

– riksdagen har inte fått en tydlig bild 
av vad besparingarna innebar.

2) försvarsberedningar. den nu arbetande 
leds av cecilia Widegren (M) hennes 
uttalanden tyder på att hon är obrotts-
ligt lojal mot regeringen. Med stor san-
nolikhet kommer försvarsberedningen 
att leverera just det underlag som reger-
ingschefen önskar, inte det som en ob-
jektiv och verklighetsnära behandling 
av försvarsfrågan kräver.

för regeringschefen reinfeldt innebär läget 
inför nästa stora försvarsbeslut att det om-
döme om honom som niklas Ekdal skrev 
(Dagens Nyheter 2007-07-29) bekräftas. 

”Stats ministern visar ett nästan obefintligt 
intresse för de gamla moderata paradgre-
narna säkerhets- och försvarspolitik.” det 
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är olycksbådande. ÖB sverker göranson 
har gjort några offensiva inlägg i debatten. 
Men på det hela taget har han gillat den 
av regeringen fastlagda linjen, på osäkra 
grunder tolkade läget. resultatet blir det 
samma som det Wiktorin åstadkom, fast 
på annorlunda sätt, förtroendet för ÖB-
ämbetet skadas.

det vore förmätet av mig att här före-
slå en lösning av det problem som den nu 
rådande ansvarsfördelningen regering-ÖB 
innebär. Ett litet steg i rätt riktning vore 
dock att införa adekvata benämningar: re-
geringschefen är Överbefälhavare och den 
som nu kallas ÖB är försvarschef.

Men det krävs långt mer djupgåen-
de åtgärder. idéer kan hämtas ur boken 
Fornyelse eller förvittring? Forsvaret mot 
2020, kap 5. Boken är skriven av generalen 
sverre diesen, forsvarschef i norge 2005–
2009. diesen framför några idéer som går 
på tvärs med i sverige rådande rutiner: En 
är att försvaret är regeringens säkerhetspo-
litiska instrument, inte försvarschefens.

Min syn är att i sverige har dessvärre 
försvaret lånats ut för att tjäna helt andra 
herrar, industripolitik eller lokaliseringspo-
litik. 

Diesen hävdar att det finns ett försvar på 
varje budgetnivå. diesen anger att han ville 
belysa den principiella ansvarsfördelning-
en mellan försvaret och politikerna.

I Sverige har de flesta ÖB från Nils 
swedlund t o m sverker göranson först 
presenterat dels en säkerhetspolitisk ana-
lys, dels angivit vilken budget som erfor-
dras och därefter inväntat regeringens dom, 
vilken mestadels inneburit att ÖB:s förslag 
underkänts.

diesen vill göra tvärtom. han godtar att 
det är regeringen som ska ange budgetnivå, 
men den ska också ange i konkreta termer 
vad försvarsmakten ska leverera i angiven 
budgetnivå. därefter ska försvaret själv-
ständigt, utan inblandning av politiker el-
ler regeringstjänstemän, pröva om det är 
balans mellan de krav regeringen angivit 
på försvarsförmåga och den givna budge-
ten. föreligger inte balans är det försvars-
chefens solklara plikt att tydligt säga ifrån, 
även om det går regeringen emot.

i sverige krävs uppenbarligen en annan 
tillämpning när det gäller ansvarsfördel-
ningen än den nu rådande, en ordning där 
regeringschefen träder fram i ljuset som 
Överbefälhavare och där försvarschefens 
kompetens, i den mån den föreligger, vil-
ket inte var fallet i slutet av 1990-talet, ut-
nyttjas.

författaren är generallöjtnant och ledamot 
av kkrva.
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”Slå kvalificerad motståndare”
Att skapa verktyg för den väpnade striden

av Olof Santesson

målbilden är klar: försvarsmakten vill 
fylla begreppet ”förmåga till väpnad strid” 
med ett rätt häftigt innehåll. vi ska ha 
marktrupp som klarar av att möta och slå 
en motståndare försedd med bl a strids vag-
nar och understödd av flyg och strids heli
koptrar.

ambitionen kan förefalla överraskande 
för både dem som någorlunda satt sig in i 
militära förhållanden och dem som sällan 
eller aldrig grubblar över vad svensk mili-
tär ska användas till. högkvarteret utveck-
lar en aktivitet som kanske inte var vän-
tad med tanke på den omvärldsbeskrivning 
som hittills har mött oss under 2000-talet. 
den har ju inneburit att vad som än kunde 
drabba oss i krisväg i varje fall inte skulle 
vara gammaldags stridshandlingar. 

att värna om nationell säkerhet har setts 
som ett övervunnet stadium – numera sägs 
saken handla om intressen. 

Är det då verkligen soldater på marken 
som ett litet land ska satsa på i en tid när 
mönstret i hela Europa visar att vi måste 
vänja oss vid, och klara oss med, mindre av 
militär styrka? det beror på vilka slags na-
tionella uppgifter landet ifråga tror sig be-
höva tackla.

internationellt är arméernas storhetstid 
över. i den ledande världsmakten tecknas 
en militär framtid präglad av en doktri-
när tilltro till flyg och flotta (AirSea Battle). 

generalerna i Pentagon vill koncentrera sig 
på högteknologi, specialförband och lång-
räckviddiga system i en kamp om framför 
allt havsvidderna (det är förstås kina man 
har i tankarna). soldater i tröstlösa freds-
insatser är något man hoppas snart ha läm-
nat bakom sig. och eftersom våra exper-
ter, och därmed också beslutsfattarna, bru-
kar ta efter amerikanarna borde en liten 
svensk organisation med försvarsuppgifter 
på marken inte ligga dem varmast om hjär-
tat, särskilt nu när en ny generations strids-
flyg hägrar.

icke förty är försvarsledningen tydligen 
i färd med en viss uppryckning på mark-
sidan. det förefaller som den, i varje fall i 
princip, verkligen ville reparera brister vil-
kas militära upphovsmän borde skämmas 
till döddagar om de någonsin tänker till-
baka på vad de raserade av svensk officers-
förmåga. En sak är att invasionsförsvarets 
omfattning av framför allt militärstrategis-
ka skäl då behövde reduceras. det lilla som 
blev kvar borde i alla fall ha räckt till nå-
got slags struktur med högre förband, av 
minsta sorten förstås. Men nej, brigaderna 
skulle bort som ett fult ord. Det fick räcka 
med bataljoner, och stridsgrupper kunde 
man alltid yxa till om det mot förmodan 
behövdes.

Men nu har brigaderna åter tagits till he-
der i takt med att bilden av ryssland fått 
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gråare nyanser. alliansregeringens rätt fas-
cinerande ointresse för traditionella natio-
nella värden såsom försvar och säkerhet 
bröts något efter upptäckten av rysslands 
agerande i georgienkriget 2008. Med krav 
på att det sker i samverkan med civila or-
gan har försvarsmakten fått i uppdrag 
att genomföra en nationell försvarsplane-
ring. i den militära delen torde den bygga 
på ett territoriellt inslag i form av bortåt 
trettiotalet hemvärnsbataljoner i de natio-
nella skyddsstyrkorna, avsedda för bevak-
ning, skydd och ”försvarsuppgifter” (vil-
ka?), och en rörlig resurs: anställda och tid-
vis tjänstgörande i insatsförsvaret med dess 
två brigadledningar.

kärnan ska i varje fall så länge det nu va-
rar förbli åtta manöverförband – fyra me-
kaniserade bataljoner med stridsfordon 90, 
två lätta mekaniserade bataljoner med pan-
sarterrängbilar och en lätt bataljon (i första 
hand för strid i bebyggelse) plus amfibie-
bataljonen ur marinen. Enstaka bataljoner 
ska kunna förstärkas ur tre stridsvagns-
kompanier med stridsvagn 122 (leopard).

så här har det utan egentlig förklaring 
sett ut sedan före nu gällande inriktnings-
proposition 2009, då försvaret beordra-
des ha förband som ska vara gripbara ”här 
och nu”. organisationen härrör sig nämli-
gen alltjämt från de galna åren dessförin-
nan när försvarsmaktens helt domineran-
de, ja enda, uppgift gällde internationella 
insatser (eftersom riket inte behövde för-
svaras minst tio år framåt och egentligen 
kanske aldrig). 

då passade det med bataljoner lämpade 
för fredsuppgifter och krishantering. två 
kunde vara insatta, två kunde förberedas 
för avlösning, två kunde finnas redo för 
kommande uppgifter och två kunde pus-
ta ut för reorganisering efter förrättat värv. 
i den miljön verkar man inte ha vetat vad 
man skulle göra med stridsvagnarna. de 

hamnade snarast vid sidan av, som om de 
tidigare så stridbara pansarofficerarna helt 
enkelt hade gett upp om sin operativa roll.

den bärande tanken var att man ordna-
de till arméns förband efter vad som för-
modades kunna komma att krävas i det en-
skilda fallet, s k behovssammansatta för-
band. för varje (internationell) insats ska 
det sålunda finnas en figursydd organisa-
tion tagen ur moderförbandet. chefer har 
därmed också förväntats leda tillkomman-
de enheter som inte organisatoriskt ingår i 
respektive bataljon. vad detta betyder för 
samträning för bataljons strid kan man 
fråga sig. för att inte tala om brigads strid 
med samordnade vapensystem.

det senare är ju vad som står på tape-
ten. rubriken över vad försvarsmakten 
idag vill åstadkomma lyder ”strid i bri-
gads ram i fokus” och återfinns inom ar-
méns utvecklingsplan och arméinspektö-
rens målbild. det är inte tu tal om annat än 
att sveriges försvar, förutom att besitta re-
surser för fortsatta traditionella fredsupp-
gifter, inriktas på att möta ett angrepp som 
kan riktas mot vårt land. detta är perspek-
tivet, hur yrvakna arméns nu proklamera-
de mål än må förefalla och hur avlägsna re-
na krigshandlingar i Europa än ter sig.

Befriad från peststämpeln ska brigaden 
fram till 2020 utvecklas för att enligt kom-
mande operationsplan kunna besegra en 
fiende så länge denne inte sätter in kärnva-
pen. våra två brigader ska i en ”huvudo-
perationsriktning” tillsammans slå en ”di-
mensionerad” motståndare (1-2 angripan-
de bataljoner?); en annan formulering talar 
om en ”kvalificerad, konventionellt upp-
trädande motståndare”. 

”förmågeåtertagningen i brigad” kräver 
åtskilligt nytt: nya ledningssystem (slB), 
vässad underrättelseförmåga, rörligt ba-
taljonsartilleri (granatkastare i fordon), ro-
bust och rörlig logistik e t c. Men alltjämt 
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handlar det om tillfälligt sammansatta bri-
gader, fast några experter kanske gärna vil-
le ha något annat. resurserna förklaras 
nämligen inte räcka till fasta strukturer, det 
viktiga sägs vara att vi är ”flexibla”.

d v s samtidigt som brigaden ska kunna 
utföra krävande stridsuppgifter som den 
enligt den framskymtande planeringen inte 
har ställts inför sedan det kalla krigets slut 
så får den inte ges en utformning som för-
hoppningsvis mest skulle göra den effek-
tivt funktionell i chefens hand. Måste man 
verkligen förbli kvar i vad några i en oen-
gagerad försvarsledning drev igenom in-
för en till synes varaktigt annorlunda pro-
blembild hellre än anstränga sig för en lös-
ning som fler yrkesmän borde vilja ha inför 
en tänkbar vindkantring?

flexibilitet är ett honnörsbegrepp som 
alla kan hålla fast vid, men den kan nås 
på flera sätt. 

i dess namn satte sig försvarsmakten ti-
digt fast i en lösning som innebar att batal-
jonerna skulle vara lätta och rätt lika var-
andra; det var vad som krävdes i normal-
fallet av utlandsinsatser. Brigadledningarna 
kom till som något av en eftertanke. i det 
internationella konceptet krävdes några så-
dana svenska ledningsorgan egentligen in-
te. det var uppgifter som passade bäst för 
britter och fransmän. 

Men om man inför en återfunnen na-
tionell uppgift ville inordna stridsvagnar-
na i säg två mekaniserade bataljoner skulle 
försvarsmakten kunna återta något av för-
mågan till strid i pansarförband. t ex en 
av brigaderna skulle i sin tur tränas i att le-
da ett par ”pansarbataljoner”. dyrare, ja. 
Men det är ju rimligtvis ett minimum för 
att enligt målet kunna ta upp strid med en 
fiende med dennes stridsvagnar, flyg och 
stridshelikoptrar.

Men flexibiliteten? Den skulle inte gå 
förlorad därför att några bataljonsche-

fer och någon brigadchef till vardags finge 
som utökad uppgift att kunna leda strid 
med kombinerade vapen. Exempel kan lätt 
hit tas i storbritannien under oroligheterna 
i nordirland. infanteriförbanden slets hårt 
i polisuppgifter och räckte inte till. lös-
ningen blev att man satte in t ex pansar- 
och artilleribataljoner som fick lämna sina 
strids vagnar och pjäser hemma på kasern. 
Med kontinuerligt eller tillfälligt anställda 
gruppbefäl och soldater borde det vara lät-
tare än förr att vänja även specialiserade 
förbandsenheter vid olika uppgifter, fram-
för allt av ren infanterikaraktär i insatser 
på fredsarenan.

varför måste allt annat än 2000-talets 
hittillsvarande modell vara kört? i den 
roll som nu förbereds för armén borde be-
hovssammansättningen av bataljoner kun-
na åstadkommas snarare genom avknopp-
ning än med tillskott. Man tar helt enkelt 
bort de stridsvagnar och andra funktioner 
som inte bedöms angelägna i det avsedda 
användningsområdet. sådant innebär ing-
et principiellt nytt, och en chef borde lät-
tare vänja sig med klara sig med mindre 
än att få ihop kompanier som inte har växt 
samman.

Det finns tid att tänka om eller åtmins-
tone justera nuvarande organisation efter-
som resultatet inte väntas föreligga fullt ut 
förrän 2020. Man vill gärna tro att någ-
ra i försvarsledningen börjar detaljplanera 
direkt utifrån de operativa behov som de 
själva har angett. det vore bedrägligt om 
så inte blev fallet.

Förhoppningsvis är det överflödigt att 
säga att tankegångarna ovan inte bottnar i 
enklaste strategiska analys eller utgår från 
någon yttäckande krigsorganisation utan 
helt och hållet motiveras av målsättningar-
na i dagens utvecklingsplan och målbilder 
som kommer till uttryck i parollen strid i 
brigads ram i fokus. 



n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

162

Upphovsmännen pratar väl inte bara 
rakt ut i luften? de kan inte gärna själva 
verkligen tro att gällande struktur lämpar 
sig för att slå en kvalificerad motståndare. 
där handlar det ju bara om brigader tillfäl-
ligt sammansatta brigader med lätta batal-
joner konstruerade för internationella in-
satser, i bästa fall påhängda var sitt strids-
vagnskompani. om armén förväntas kun-
na slå en angripare av det slaget måste verk-
tygen vara därefter. något annat krävs.

Yrkesofficerare må tycka att andra sak-
nar förutsättningar att förstå hur en ar-
mé ska vara sammansatt. det får de gär-
na tycka, men bättre vore om tiden till för-
verkligandet av nya uppgifter utnyttjades 
från nya utgångspunkter.

författaren är ledamot av kkrva.
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säkerhetsfrågor kan analyseras med 
utgångspunkt från vilka frågor och objekt 
det är som placeras utanför normala ruti-
ner och politiska procedurer. när ett sam-
hällsområde blir en säkerhetsfråga blir det 
för värdefullt för att överges, och nästan 
vilka insatser som helst kan motivera dess 
räddning. Vidare kan makt definieras ge-
nom den som har makten över undantags-
tillståndet, d v s den som kan förvandla 
något till ett omistligt värde. Makten över 
undantagstillståndet ger befogenheter över 
tid, pengar och statens kompetenser.

Under det kalla kriget åtnjöt statens 
överlevnad detta omistliga värde i många 
länder. försvarsfrågor var ofta in blanco-
checkarnas politik. Politiker spelade under 
täcket, hittade extraordinära lösningar och 
drogs inte för att ljuga sina väljare rakt i 
ansiktet för ett högre värde. Är det något 
den liberale debattören Johan norberg vi-
sar med sin bok Eurokrasch, så är det hur 
det finansiella systemet kommit att ersät-
ta nationalstaten som referentobjekt för sä-
kerhetspolitiken. 

det som kännetecknade det kalla krigets 
omsorg om militära frågor har idag kommit 
att bli modus operandi för hanteringen av 
den finansiella krisen som svept över värl-

den efter 2008. i eurons namn har Europas 
politiker bytt ut demokratiskt valda reger-
ingar, trixat med EU:s regelverk och va-
rit beredda att spendera närmast ofattba-
ra belopp för att rädda banker och stater. 
Eurokrisen är på detta sätt vår tids största 
säkerhetsfråga, där insatserna är svindlan-
de och offerviljan nära nog maximal.

Johan norberg har skrivit en kortfat-
tad exposé över detta projekt: från de ti-
diga idéerna om samordnad ekonomi i 
Europa, till dagens kaotiska krishantering. 
hans bok är strukturerad efter den gre-
kiska tragedins tre komponenter: hybris 
(övermod), ate (förblindelse) och nemesis 
(undergång). norbergs berättelse är, som 
all historieskrivning, sprungen ur sin sam-
tid. hösten 2012 står euron, och därmed 
Europaprojektet, vid avgrunden, och detta 
påverkar utgångspunkten för berättelsen. 

Euron saknade inte kritiker innan sin 
tillkomst, inte minst från Usa; men i inte-
grationens namn valde nyckelaktörer bort 
varningar och farhågor vid skapandet av 
den gemensamma valutan. tanken var att 
den skulle föra samman ekonomier, befolk-
ningar och till slut leda till ökad politisk 
samordning. norberg visar med smärtsam 
tydlighet hur EU:s ledare helt ignorerade de 
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varningar om kraftiga obalanser som bygg-
des upp inom eurozonen, möjligen förkla-
rat av liberalt önsketänkande. när projek-
tet närmar sig nemesis står det klart att den 
gemensamma valutan snarare sår split mel-
lan Europas folk och att den snarare kom-
mer att leda till en uppdelning och separe-
ring av kontinenten.

det är tydligt att euron skapat ekono-
miska obalanser för exportmöjligheter 
mellan norra och södra Europa, men också 
hur systemet skapade förutsättningar för 
en närmast hämningslös kreditexpansion i 
många länder som tidigare (av goda skäl) 
behövde betala åtskilligt mer för att få låna. 
dessa orsaksförklaringar är ganska balan-
serade i det att de fördelar skuldbördan bå-
de mellan aktörerna i skuldländerna och i 
själva euron som system. den verkliga kri-
tiken som norberg siktar in sig på handlar 
inte i första hand om sjösättandet av pro-
jektet, utan hur krishanteringen skötts. 

På denna punkt är författaren inte nådig. 
istället för att fullfölja den ”tyska modell” 
som etablerades i Maastrichtfördraget (tyd-
lig separering av Europeiska centralbanken 
från medlemstaterna, fokus på prisstabi-
litet och förbud för bail-outs) så har man 
övergått till en mer ”latinsk modell” (där 
Europeiska centralbanken blir en del av 
ett federalt system som får en viktig roll för 
tillväxtskapande och finansiering av stater-
na). denna väg riskerar att tillfälligt lind-
ra symptomen, samtidigt som grundorsa-
kerna till krisen undviks och förutsättning-
arna för att komma tillrätta med ett valu-
tahaveri som tycks allt mer ofrånkomligt 
dras undan. 

norberg använder en liknelse från holly-
woodfilmen ”Superman”, där Lois Lane 
räd dats i fallet och undrar vem som egent-
ligen håller stålmannen i luften: bankerna 
går omkull men räddas av staterna, som i 
sin tur räddas av Europeiska centralbanken. 

det norberg fruktar är att marknaderna 
en dag ska fråga vem det är som håller up-
pe Europeiska centralbanken.

att lösa eurokrisen är ett synnerligen 
komplicerad projekt. det ofta återgivna 
citatet av eurogruppens ordförande Jean-
claude Juncker om att ”vi vet hur vi ska 
lösa eurokrisen. vi vet bara inte hur vi ska 
kunna bli omvalda efteråt”, rymmer ett 
visst mått av sanning. Men det som kom-
plicerar situationen är att det även är svårt 
att manövrera politiskt mot det som iden-
tifieras som en lösning. Det finns inga lagar 
eller instruktioner för hur länder ska kunna 
utträda från valutan, och därmed inga tyd-
liga riktlinjer för hur kostnader för kredit-
förluster ska fördelas mellan eurons över-
skottländer. tidskriften the Economist 
gjorde i somras ett tankeexperiment vad 
ett uppbrott från euron skulle kosta, och 
till och med modesta beräkningar av en-
dast ett grekiskt utträde skulle tynga tyska 
skattebetalare med astronomiska 120 mil-
jader euro (eller 4,5 procent av den tyska 
BnP). de praktiska förberedelserna för ett 
uppbrott är dessutom komplicerade, då det 
knappas går att hemlighålla en diskussion 
mellan 17 länder av det här slaget. dessa 
problem bidrar till tendensen att ständigt 
försöka köpa sig tid, vilket gör att grund-
problemen inte åtgärdas.

det är mot denna bakgrund som den 
politiska utvecklingen i dagens Europa ska 
ses. ibland används det något missvisan-
de begreppet åternationalisering för att be-
skriva vad som sker i europeisk politik. i 
storbritannien har david cameron stora 
problem att hålla tillbaka sin egen parla-
mentsgrupp som driver frågan om folkom-
röstning i EU-frågan. i södra Europa kokar 
det av missnöje med åtstramningspolitiken, 
vilket hotar att göra länder som grekland 
till sammanfallande stater. i spanien och 
Belgien finns politiska rörelser som vill 
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bryta upp nationalstaten. i central- och 
Östeuropa finns flera extrema politiska 
rörelser som hämtar kraft från historiska 
oförrätter och utmålar Europa som ett hot 
mot nationen. i norra Europa blir många 
stater mer försiktiga i sin EU-politik, of-
ta begränsade av folkligt missnöje och po-
pulistiska rörelser. Priset för eurokrisen är 
således också att Europa allt mer blir en 
splittrad och strategiskt impotent aktör. 
Europa är idag ingen problemlösare, utan 
ett problem i sig.

Johan norberg avslutar sin skrift med 
ett uppgivet konstaterande som samtidigt 
sätter fokus på de stora riskerna för fram-
tiden i Europa: ”det är förmodligen inte 
längre realistiskt att rädda euron. nu är 
frågan om vi kan hindra Europa att slitas 
sönder när euron gör det.”

recensenten är lärare och förskare i strate-
gi vid försvarshögskolan.
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försvarsutbildningsförbundet bilda-
des 2006. icke dess mindre jubilerar förbun-
det i år (2012). det härleder nämligen sitt ur-
sprung till sveriges landstormsföreningars 
cent ral förbund, som bildades 1912. Med 
an ledning av detta jubileum har förbundet 
gi vit ut boken Försvarsutbildarna 100 år. 

det är ett omfattande, rikt och väl illus-
trerat verk av nio författare, som redige-
rats av tommy Jeppsson. Bildredigeringen 
står Bert-ola lax för. ÖB sverker görans-
son och förbundsordföranden hen rik 
landerholm har skrivit uppskattande för-
ord. lax är författare till kapitel ”Ett nytt 
centralförbund”. det är en bred dokumen-
tation av utvecklingen under tiden 1943–
2005, då centralförbundet för befälsut-
bildning verkade. därtill kommer en fyl-
lig redogörelse rörande nutida förhållan-
den. kapitlet är därmed av central betydel-
se. det kräver en del av läsaren och ger då 
god utdelning.

Under det andra världskriget och det 
kalla kriget, då den värnpliktiga befälskå-
ren var en betydande och viktig del av den 
krigsorganiserade krigs-/försvarsmakten, 
fick förbundet en ny roll och anpassade sig 
väl till den.1941 års försvarsbeslut hade er-
satt landstormsbefäl med värnpliktigt be-

fäl. detta utbildades (till skillnad mot land-
stormsbefälet) parallellt med aktivt och re-
servbefäl. det var något nytt. det var allt-
så bland färdigutbildade värnpliktiga be-
fäl (i arméns befälskader utgjorde de nä-
ra 90 %), som förbundet kom att rekryte-
ra sina medlemmar. det åtog sig då att un-
derhålla och utveckla dessas kunskaper ge-
nom repetitions-, befordrings- och omskol-
ningskurser. Det fick ske på kvällstid och 
veckohelger samt under sommar- och vin-
terlägerkurser. 

Under varumärket fBU blev förbundet 
också den folkrörelse som försvarsminister 
sköld 1945 räknade med att det skulle bli. 
Medlemsantalet ökade snabbt till mellan 
30 000 och 40 000 för att i mitten på 1980-
talet nå en topp på drygt 50 000. därefter 
har det sakta sjunkit. nu, när värnplikten 
förklarats vilande, har antalet minskat mer 
och ligger strax under 30 000. 

krigsförbanden stod i centrum och hu-
vudinriktningen var därmed förberedel-
ser för krigsförbandsövningarna innefat-
tande kompletterings- och befordringskur-
ser. internationell tjänst blev efterhand 
också ett viktigt föremål för utbildningen 
och därmed stöd till sWEdint. när da-
toriseringen gjorde sitt insteg, ledde detta 
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till frivilligorganisationernas dataprojekt 
(frida). Man följde med sin tid.

Ungdomsutbildningen innefattade allt 
fler kvinnor, och förbundet inriktar sig nu 
på att även engagera medlemmar med in-
vandrarbakgrund. det har också anordnats 
helgkurser för att väcka intresset för mili-
täryrket. det förefaller vara en sorts åter-
gång till landstormspojkarna från tiden fö-
re 1945. denna form av förberedelser är 
extra angelägen nu, när värnpliktstjänst-
göring inte längre förekommer. På senare 
tid har civila uppdrag fått ökande betydel-
se och krisberedskapsmyndigheten har gi-
vit förbundet uppdrag att stödja länsstyrel-
ser och kommuner med ledarskapsutbild-
ning för dessas krisgrupper. i denna utbild-
ning ingår bl a skydd mot cBrn, d v s ke-
miska, biologiska, radiologiska och nukle-
ära stridsmedel.

kapitlet avslutas med en klar presenta-
tion (med namn och foton) av förbundets 
organisation 2012. 

lax skriver också om förbundets om-
fattande försvarsupplysning i ”från land-
stormsmannen till försvarsutbildaren” 
samt presenterar namnen på då- och nu va-
r an de medlemstidskrifter. förbundet har i 
ämnet utgivit ett stort antal skrifter och lä-
ro böcker. det bedrevs också en omfattan-
de kursverksamhet. Under 1980-talet an-
vändes kursboken För och mot försvar 
av Björn orward. denne var då general-
sekreterare och har bidragit med kapitlet 

”generalsekreterare under två decennier”. 
några av hans efterföljare, leif tyrén och 
Bengt sandström, har skrivit var sitt kort 
kapitel. den sistnämnde skriver ”Med sik-
tet inställt mot framtiden” och inskärper 
där betydelsen av folkförankringen. hela 
försvarsmakten ska vara kund, men av na-
turliga skäl blir det ”markarenan – hem-
värnet och armén” som det mesta arbetet 
inriktas mot.

förbundets kursgårdar – från Övertorneå 
i norr till falsterbo i söder – behandlas 
sparsamt av lax. Per klingvall och Per 
lunqe ges heller inte mycket utrymme för 
dem i kapitlen ”kursgårdarna” respektive 

”att gå på kurs”. sommar- och vinterkur-
serna på dessa gårdar och läger var annars 
mycket populära och dit kunde kursdelta-
garna ta med sig familjemedlemmar. detta 
bidrog verksamt till folkförankringen.

En historisk bakgrund i två kapitel ges 
av lars Ericson Wolke. han inleder med 
att påminna om gotlands nationalbevä-
ring och skarpskytterörelsen. därefter vä-
ver han in landstormsrörelsens utveckling 
i det säkerhetspolitiska skeendet fram t o 
m andra världskriget. det är en intressant 
läsning.

denna historiska bakgrund byggs på av 
Björn körlof. han använder en annan me-
tod. först beskriver han det säkerhetspoli-
tiska skeendet efter 1945. han gör det ut-
förligt och ledigt men utan egentlig kopp-
ling till frivilligförsvaret. dess utveckling 
under de senaste två decennierna beskri-
ver han ett särskilt avsnitt, som upptar en 
fjärdedel av det drygt fyrtio sidor långa ka-
pitlet ”frivilligförsvaret inför en ny tid”. 
körlof avslutar med några kritiska värde-
ringar. vårt sekels svängning i prioritering 
mellan internationell och nationell verk-
samhet har haft ”ett häpnadsväckande för-
lopp” och först 2011 ”syns en första be-
sinning börja infinna sig”. ”Den nationel-
la försvarsuppgiften måste självfallet all-
tid stå främst.” Mot den bakgrunden be-
traktar körlof avskaffandet av värnplikten 
som ett ”ödesdigert steg som fattades på 
ett bräckligt parlamentariskt underlag.”

körlofs historik fördjupas av carl Bjö-
re man i kapitlet ”frivillig befälsutbild-
ning under det kalla kriget”. han lyf-
ter där fram drivande personer på såväl 
cent ral som lokal nivå. Utöver de hög-
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sta nämner han bl a utbildningschefer-
na sune glad, olle lindgren och Björn 
Wallin. av dem som verkat på lokal nivå 
väljer han ut medlemmar i västerbottens 
och Malmöhusförbunden. De geografis-
ka och befolkningsmässiga förhållanden 
där är helt olika, men frivilligfolkets entu-
siasm är densamma. Bland förtjänta per-
soner nämner han Uno andersson, i 20, 
och sa lennart nilsson, P 7. för att bely-
sa entusiasmen hos den enskilde fBU-aren 
återger Björeman en solskenshistoria från 
norrbotten, där en traktorförare ryckte in 
en vecka i förväg för att vara säker på att 
hans fordon skulle vara i fullgott skick till 
krigsförbandsövningen.

att centralförbundet var en paraplyor-
ganisation för andra förbund påminner Per 
lunqe om. han nämner några av de viktigas-
te som tidigare varit anslutna till cfB. nu är 
fjorton rikstäckande frivilligorganisationer 
anslutna: Befälsföreningen Militärtolkar, 
förbundet fallskärmsjägarna, förbundet 
fältpostbefäl, förbundet kust jägar na, för- 

 svarets fältartister, för svars ut bildarna Mil- 
 jö och hälsa, försvarsutbildarnas Mu si ker-
förbund, hem värns befälets riks för bund,  
kavalleri- och Jägarförbundet, luft vär-
nets befälsutbildnings förbund, kris kom-
munikatörerna, luftvärnets befälut bild-
nings förbund, Psyopsförbundet, sven ska 
cBrn-förbundet och sveriges kris stöds-
för bund. Boken, som är på 190 sidor, av-
slu  tas med korta biografiska fakta med fo
ton över ”centrala personligheter”.

Försvarsutbildarna 100 år är ett äremin-
ne över tidigare generationers frivilliga för-
svarsinsatser. Det finns naturligtvis ingen 
anledning att sörja över att så stora insat-
ser inte längre behövs, men detta hindrar 
inte att man håller en god beredskap inför 
framtiden. Boken andas optimism i detta 
avseende. Måtte hemvärnet och de natio-
nella skyddsstyrkorna ta denna beredvillig-
het väl till vara.

recensenten är överstelöjtnant och militär-
historiker.
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Om titanen Henry Kissinger
av Bo G Hall

 
titel:
Dr Kissinger & världshistorien
författare:
David Andersson
förlag:
Atlantis

 

bilden av henry kissinger som superdi-
plomaten som stundom tillgrep smått tvi-
velaktiga metoder är rätt starkt etable-
rad. den har dock numera nyanserats en 
del genom ny forskning kring hans insat-
ser samt kissingers egna tillbakablickan-
de skrifter, främst Diplomacy (1994), lik-
som minnesanteckningar som publicerats 
av andra samtida aktörer. Eftersom onek-
ligen ett antal år passerat sedan kissingers 
storhetsperiod som nobelprisbelönt inter-
nationell medlare borde det kanske vara 
dags att söka summera hans drivkrafter 
och roll i världshistorien. det har i alla fall 
kulturskribenten och redaktören david 
andersson ansett eftersom han presterat 
denna bok. 

den verkliga behållningen ligger ock-
så i författarens redovisning av kissingers 
bakgrund, vilka kunskaper och erfaren-
heter han fick med sig som femtonårig ju-
disk flykting undan Hitlers Nazityskland 
och längre fram som framgångsrik fors-
kare vid ett namnkunnigt universitet som 
harvard, där han också disputerade med 
Wienkongressen som specialitet.

detta var grunden när han på 1960-ta-
let engagerades allt mer som aktiv debattör 
när det gällde amerikansk säkerhets- och 
utrikespolitik och sedermera som rådgiva-
re till presidenten och internationell aktör. 
länge intog han ju en lätt undanskymd – 
men inte mindre viktig – mellanposition 
mellan state department i ”foggy Bottom” 
och statschefen i vita huset. Exempelvis 
gjorde kissinger – helt i det fördolda – av-
görande förberedande insatser i form av 
möten med premiärminister Zhou Enlai i 
samband med islossningen i förbindelser-
na med Maos kina. till bilden hör dess-
utom att den amerikanske utrikesministern 
William rogers samtidigt hölls helt utanför 
denna process. när han upptäckte det kan 
han inte ha varit glad.

här är inte rätt forum att skildra kissing-
ers insatser som ju främst kom att avse tre 
krisområden: vietnamkriget, relationerna 
USAKina samt Mellanösternkonflikten. 
Bland de närmare intresserade kan dessa 
förutsättas vara väl kända. samma sak gäl-
ler dock knappast om vad kissinger hade 
med sig i ryggsäcken in i verksamheten i 
form av kunskaper och övertygelser av me-
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ra ideologisk karaktär. och det är just in-
om sådana områden som anderssons redo-
visning och resonemang blir intressanta.

kissinger ingår i den skola inom Usa:s 
statsvetenskap och utrikespolitisk de-
batt som brukar kallas den realistiska 
och vars förnämste representant är hans 
Morgenthau. dennes mest betydelseful-
la verk Politics Among Nations kom i 
sin första utgåva1948. Mellan honom 
och Kissinger finns en rad paralleller, så-
väl i världsåskådning som i levnadslopp. 
Båda var tyska judar som tvingats fly till 
förenta staterna och där nådde stor fram-
gång. Ändå kom de att känna sig främman-
de gentemot det amerikanska samhället, 
framför allt dess mentalitet och utrikespo-
litik. för Morgenthau bestod all utrikespo-
litik i själva verket av en strid mellan olika 
länders strävanden efter makt, varför mål-
sättningen borde vara att uppnå en makt-
balans mellan nationerna. 

i sin ovannämnda bok Diplomacy skild-
rar kissinger den europeiska och ameri-
kanska diplomatins och just balanspoliti-
kens historia. Utgångspunkten är kardinal 
richelieu och dennes utpekande av stats-
nyttan som högsta princip vilket kissinger 
menar i realiteten varit vägledande för eu-
ropeisk politik under de senaste århund-
radena. detta var enligt honom grunden 
för den maktbalans som åstadkoms av 
Wienkongressen och Metternich samt vil-
ken senare styrde Bismarcks agerande. 

kissinger ser här en parallell till adam 
smiths tankar om ”den osynliga handen” 
som medför att enskilda aktörers själviska 
strävanden leder till ett gemensamt ekono-
miskt välstånd. samma princip vill han til-
lämpa på utrikespolitiken och hävdar att 
både Metternich och Bismarck var så fram-
gångsrika – och stod för så långa perioder 
av fred – därför att de var så konsekvent 
oideologiska, förfäktande vad som ofta 

brukar kallas ”realpolitik”. i kissingers 
avhandling och i olika uppsatser av hans 
hand framstår särskilt den tyske järnkans-
lern ofta som en förebild genom att den-
ne var beredd att samarbeta med vem som 
helst. detta till skillnad mot Metternich 
som i alla fall vägrade att ingå allianser 
med revolutionära stater. 

amerikanarna vill inte acceptera att 
förenta staterna är ett land bland andra. 
detta är ett återkommande dilemma för 
kissinger som menar att det är nödvändigt 
att Usa engagerar sig i världens affärer. för 
att få stöd i breda befolkningslager måste 
emellertid de styrande använda sig av ide-
alistiska argument och dem betraktar han 
som helt enkelt naiva. Bland amerikanska 
presidenter föredrar kissinger theodore 
roosevelt framför Woodrow Wilson, vil-
ken senare var alltför styrd av ideologier 
men – medger han – definitivt hade förde-
len av att ha folkets öra.

andersson sammanfattar att i rättvisans 
namn ska ändå erkännas att kissinger bru-
kar hävda att realism och idealism mås-
te förenas – ingendera riktningen kan helt 
renodlas. Men det står ändå klart att han 
mest lutar åt det realpolitiska synsättet. 
hans kritik mot Usa:s utrikespolitik har 
alltid tagit sikte på att den är alltför idea-
listisk. för oss kan det i sammanhanget va-
ra intressant att notera att han ofta använ-
der sig av termen ”geopolitik”. Begreppet 
skapades ju vid förra sekelskiftet av rudolf 
kjellén och syftar på vikten av att låta geo-
grafiska förhållanden påverka politiken. 
det missbrukades dock av hitlerregimen 
och hamnade därför länge i vanrykte.

onekligen fascinerar kissingers gestalt. 
Det finns många anekdoter kring hans of-
ta omtalade förmåga att knyta vänskapli-
ga och varaktiga förbindelser med perso-
ner i motsatta läger. likaså speglar många 
historier hans tendens att skapa utrymme 
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för sitt eget agerande, inte minst som dip-
lomat – somliga med hög grad av sanno-
likhet; andra utan. andersson återger en 
sådan som illustrerar kissingers tillväga-
gångssätt när han som äktenskapsförmed-
lare möter en fattig bonde och säger sig ha 
en bra fru åt dennes son. odalmannen är 
ointresserad men ändrar sig då kissinger 
hävdar att flickan är dotter till Rothschild. 
kissinger söker så upp rothschild med be-
skedet att han har en bra svärson till den-
ne. finansmannen blir intresserad först 
när kissinger meddelar att mannen ifrå-
ga är andreman i världsbanken. varefter 
kissinger enligt historien rundar av med 
att gå till chefen för världsbanken och er-
bjuda denne en ny andreman – vilken råkar 
vara en blivande svärson till rothschild…

vid bedömningen av boken kan man 
möjligen undra hur meriterad david 
andersson egentligen är för uppgiften att 
skildra det politiska tänkandet hos en så 

pass rikt sammansatt och erfaren person 
som kissinger. författarens tidigare do-
kumenterade bakgrund består nämligen 
av texter om gunnar Ekelöf och arthur 
koestler. hans födelseår 1972 indike-
rar också att han inte kan ha haft särde-
les många personliga upplevelser relatera-
de till kissingers gestalt och agerande. Men 
andersson har uppenbarligen haft goda 
rådgivare – bland andra Peter luthersson 

– och är dessutom påtagligt påläst, vilket 
de avslutande litteraturreferenserna välta-
ligt vittnar om. när han härutöver visar sig 
prestera en sparsmakad men effektiv pro-
sa ger man sig som läsare rätt snabbt och 
konstaterar i stället att boken gott kunde 
ha varit betydligt längre än sina lite drygt 
tvåhundra sidor.

Recenten är fil dr, f d kommerseråd och le-
damot av kkrva.
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Luftvärnet alltjämt vid liv
av Olof Santesson

 
titel:
Luftvärnet vid millennieskiftet
En resumé av åren 1980–2012
redaktör:
Stig Schyldt
förlag:
Luftvärnsregementets Kamratförening/ 
Utblick Media i Halland AB

 

luftvärnets historia var länge en fram-
gångssaga. när den förra gången skrevs, 
för mer än trettio år sedan, kunde redaktö-
ren med viss tillförsikt tala om hur vapnet 
genom en forcerad satsning efter utbrottet 
av andra världskriget hade hävdat sig som 
en ”betydelsefull del av vårt försvar”.1 den 
fortsättning, Luftvärnet vid millennieskif-
tet, som utkommit till vapenslagets 70-år-
sjubileum visar i gengäld resultatet av ett 
decenniums rasering.

av 1980 års fem luftvärnsregementen 
och en bataljon (på Gotland) finns nume-
ra ett kvar, lv 6 (luftvärnsregementet) i 
halmstad. regementsdöden kunde rent av 
ha blivit total, ett slag fruktade luftvärnets 
folk att all egen utbildning skulle komma 
att läggas ned och överföras till flygvapnet 
och/eller andra överlevande arméförband. 
hur kampen om och räddningen av rege-
mentet upplevdes av de närmast berörda är, 
trots att man vet resultatet, en spännande 
läsning i det samlingsverk som ledamoten 
av vår akademi, stig schyldt, förutvarande 
luftvärnsinspektör, har varit redaktör för. 
och vapnet är alltjämt vid liv.

Exemplen på att luftvärnet kände sig ha 
svårt att vinna gehör på högre ort är an-
nars flera. Endast nuvarande arméinspek-
tören får någorlunda goda vitsord. Man 
kan fråga sig varför intresset för luftvär-
nets del i skyddet mot angrepp från luften 
har varit så sviktande. ingen kan gärna sä-
ga att det vore överflödigt, men åtminsto-
ne en del av sanningen är förstås att strids-
flyget har fått och får så stor del av kakan 
att det blir för lite över för allt det andra 
angelägna. 

i boken hävas att en beställning av 202 i 
stället för 204 Jas skulle ha medgett upp-
sättningen av insatsförband med roboten 
rBs 23, Bamse. Idag finns den bara i form 
av demonstratorförband, vilket berörs på 
ett par ställen med knappt återhållen för-
bittring. annat som man kan studsa över 
är att höga vederbörande i våra två åter-
stående lvbataljoner har behållit den kor-
träckviddiga rBs 70 i stället för den vida-
reutvecklade rsB 90 med dess förmåga i 
mörkerstrid. kanske är det också symp-
tomatiskt att luftvärnets verkansdel som 
fanns i nBg 08 försvann i nBg 11, trots 
att ett behov av skydd mot flyg, helikopt rar 
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och inkommande artillerield givetvis finns 
kvar.

idag känner man sig inom luftvärnet 
och dess livaktiga kamratföreningar nog 
trots allt att framtiden kan bli intressant, 
t ex om en beställning av tyska iris-t 
(med bra standard i förhållande till den 
mer kända Patriot) skulle bli verklighet. 
om det är något som en spirande allmän 
debatt om sveriges försvar har pekat på så 
är det behovet av mer luftvärn (exempelvis 
på gotland).

Boken innehåller åtskilligt om avvägning-
en mellan system med lång räckvidd och 
skydd av våra markförband, för att ta yt-
terligheterna. Med ekonomiskt stöd från 
lv 6 har arbetet tillkommit på rekordfart, 
och det märks. Med mer tid skulle ett an-
tal upprepningar nog ha kunnat undvikas, 
trots redaktörens sympatiska vilja att släp-
pa sina författare lösa. Boken står heller 
inte riktigt stadigt på egna ben. den som 

verkligen intresserar sig för ett av våra tek-
niska truppslag känner nog behovet av att 
då och då konsultera Herlitz’ i inledningen 
nämnda verk.

vad man saknar är åtminstone några 
glimtar från de en gång talrika förbandens 
bidrag inom krigsorganisationen. hur upp-
fattades luftvärnets förmåga, och hur t ex 
hävdade man sig mot flygets mer spekta-
kulära roll? kanske kunde några färgstar-
ka figurers insatser ha berörts; anekdoter 
är inte alltid intetsägande. 

Men boken innehåller likafullt en säker-
ligen uppskattad genomgång av luftvär-
nets vapenarsenal, och den sedvanliga re-
gementshistoriken har följts upp. Med de 
förutsättningar som har förelegat har re-
daktören och hans kolleger gjort ett heder-
värt jobb.

recensenten är ledamot av kkrva.

Not

1. carl herlitz (red):Luftvärnets historia, 
Militärhistoriska förlaget 1980.
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Voluminöst om andra världskriget
av Bo G Hall

 
titel:
Andra världskriget
författare:
Antony Beevor
förlag:
Historiska Media

 

att i en enda volym försöka sammanfatta 
det andra världskriget är förvisso ett myck-
et ambitiöst företag som nog inte många 
skulle våga sig på. Britten antony Beevor 
är väl en av de få som har goda förutsätt-
ningar att klara av denna gigantiska upp-
gift. Bevisligen besitter han stora kunska-
per om sitt ämne – klart dokumenterade i 
hans mycket uppskattade tidigare verk om 
Stalingrad, Berlin: slutstriden 1945 och 
D-dagen: slaget om Normandie, vilka samt-
liga gått ut i stora upplagor och i många 
länder, en halv miljon bara i sverige. 

Beevors bakgrund är arméofficerens och 
han saknar egentliga akademiska meri-
ter. detta hindrar inte att han även denna 
gång förefaller vara ordentligt påläst. Men 
na tur ligtvis kan författaren inte behärska 
he la forskningsfronten; det kan väl ingen. 
trots att boken till formatet liknar en ve-
ritabel tegelsten – med bilagorna rör det 
sig om femtio kapitel och mer än 950 sidor 

– innehåller den vissa luckor, som jag ska 
återkomma till längre fram. 

Ett inte ovanligt tema i dessa samman-
hang är frågan om när andra världskriget 
egentligen började. vissa bedömare har ve-

lat se de båda världskrigen i ett enda sam-
manhang; att det alltså handlar om ett nytt 
trettioårigt krig. tanken är att versailles-
freden var så hård mot de besegrade att 
den i själva verket gav upphov till nästa 
katastrof. den synen blir lättare att god-
ta om man i bilden även räknar in tretti-
otalets italienska erövringar i abessinien – 
numera Etiopien – och axelmakternas ak-
tiva stöd till franco i spanska inbördeskri-
get. till detta kommer – vilket är lätt att 
glömma – även Japans grymma framfart i 
Manchuriet och kina; till exempelvis den 
urskillningslösa slakt på mer än en kvarts 
miljon förvarslösa innevånare i nanjing 
vid årsskiftet 1937–1938 och som Beevor 
skildrar i en närmast outhärdlig text. lite 
motsägelsefullt föredrar han ändå att hålla 
sig till det snävare begreppet och behand-
lar sålunda inte de båda europeiska axel-
makternas förkrigsagerande utan fokuse-
rar på händelseförloppet 1939–1945. 

snart har sjuttio år gått sedan kriget 
tog slut, ändå kommer avbrutet nya böck-
er med det som tema. Man kan fråga sig 
vad som ligger bakom denna ständiga fas-
cination. Beevor förklarar själv saken så 
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här: ”ingen annan historisk tidsperiod er-
bjuder en så rik källa till studier av dilem-
man, individuella och kollektiva tragedier, 
korrumperande maktpolitik, ideologisk 
skenhelighet, självförgudande befälhavare, 
svek, förvändhet, självuppoffring, otrolig 
sadism och oväntad medkänsla”.

Boken, utmärkt översatt av kjell Walt-
man, bjuder på en brusande flod av infor-
mation – med självklara tyngdpunkter i det 
militära agerandet – och är förvisso inte ett 
verk som man sträckläser. skildringen är 
klokt nog kronologisk till sitt upplägg, vil-
ket ger utrymme för de nödvändiga pauser-
na för reflektion. Olika teman har brutits 
ut och behandlas för sig till exempel för-
intelselägren och partisanernas verksam-
het. Boken innehåller såväl de nödvändi-
ga översiktliga inslagen om det stora ske-
endet som en rad enskilda människoöden i 
en välavvägd blandning man mött i förfat-
tarens tidigare verk. han är helt enkelt en 
utomordentligt skicklig populärhistoriker.

i hans nya bok uppträder ett myller av 
gestalter; både vilsna politiker, självupp-
tagna härförare och enskilda soldater, 
bomb  mattedrabbad civilbefolkning och 
helt utblottade flyktingar – inte minst kvin-
nor och barn. de fruktansvärda öden som 
träf fade både enskilda individer och hela 
be folkningar saknar motstycke i historien. 
för fattaren karaktäriserar kriget som ”den 
största antropogena katastrofen genom ti-
derna”; med antropogen menas något som 
människan skapat eller åtminstone är or-
saken till.

Ett alldeles märkvärdigt och annorlunda 
människoöde lyfter Beevor fram; samtidigt 
ett exempel på vilka bisarra konsekvenser 
världsbranden kunde få. det handlar om 
koreanen Yang kyoungjong som arton år 
gammal 1938 tvångsenrollerades i den ja-
panska armén och påföljande år sattes in 
i striderna i det för de japansk-ryska rela-

tionerna så avgörande slaget vid chalchin-
gol vid den manchurisk-mongoliska grän-
sen. där blev han sovjetisk krigsfånge och 
hamnade som sådan i ett arbetsläger för att 
efter det tyska anfallet 1941 tvångsrekryte-
ras till röda armén. vid första mötet på öst-
fronten togs han som krigsfånge och sattes 
i stället in i hitlers Wehrmacht. för Yangs 
del tog kriget äntligen slut i normandie ef-
ter dagen d i juni 1944 då han – i tysk 
uniform – överlämnade sig till amerikaner-
na, något som visas i bild i boken. så små-
ningom hamnade han i Usa och gick ur ti-
den 1992.

Med ett så omfattande ämne är det gi-
vetvis oundvikligt att man som läsare fin-
ner luckor eller områden som blivit styv-
moderligt behandlade; också nyare forsk-
ningsrön som Beevor inte uppmärksammat. 
I fråga om det finsksovjetiska vinterkriget 
(1939–1940) har sålunda dick harrison i 
en understreckare i Svenska Dagbladet på-
pekat att ryssarnas misslyckanden under 
krigets första skede berodde på att väd-
ret var betydligt mildare än de förväntat 
sig vilket medförde att deras transporter 
av personal och proviant inte kunde ske på 
frusna vattendrag. Beevor utgår dock från 
tidigare forskning som hävdat att röda ar-
mén inledningsvis stoppades av extrem ky-
la. i sammanhanget kan för övrigt noteras 
en effekt av bokens digra flöde av informa-
tion – så överväldigande att man lätt mis-
sar ett och annat – nämligen att dn:s re-
censent av boken efterlyser ett kapitel om 
just finland.

En av bokens främsta kvaliteter är att 
den visar olika interkontinentala sam-
band som annars i historieskrivningen of-
ta kommit i skymundan genom att fokus 
avsett spektakulära fenomen som hitlers 
blixtkrig, slaget om atlanten, urnötnings-
striderna på östfronten, El alamein, stalin-
grad, Midway, iwo Jima och förstås hiro-
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shima bomben. Men – som författaren vi-
sar – hänger alltihop samman i vad som 
verkligen blev ett globalt krig. sålunda lyf-
ter han fram detaljer kring striderna i kina 
och Manchuriet som vi annars tenderar 
att glömma. På motsvarande sätt skildras 
det vanligen okända kriget på Balkan; t ex 
Bulgariens och rumäniens aktiviteter lik-
som händelserna i grekland både under 
den tyska ockupationen och efter.

läsningen kryddas av att författaren in-
te drar sig för att redovisa personliga pre-
ferenser och omdömen om olika aktörer. 
roosevelt förhåller han sig rätt kall till och 
karaktäriserar denne som ”utan tvivel en 
framstående man, men samtidigt som han 
med stor verkan använde sig av sin charm 
och en konstlad intimitet var han i grund 
och botten ganska fåfäng, kylig och beräk-
nande”. som kontrast däremot beskriver 
Beevor churchill som ”lidelsefull, öppen-
hjärtig, sentimental och livlig”. inte heller 
får härförare som Montgomery, Bradley, 
clark eller rommel behålla så mycket av 
sin forna berömmelse, medan författaren i 
gengäld gör sitt för att ärerädda Pattons in-
satser på slagfältet.

Med tanke på Beevors bakgrund är det 
mindre förvånande att boken i sina ut-
gångspunkter ofta uppvisar en anglosach-
sisk slagsida. detta är inte alltid till för-
del i synnerhet som hans ambition ändå 
förefaller ha varit att prestera den defini-
tiva redovisningen av andra världskriget. 

Möjligen är detta förklaringen till att bo-
ken inte innehåller någon avslutande lista 
över vilken referenslitteratur som har kom-
mit till användning, blott en hänvisning till 
en svårtillgänglig förteckning på författa-
rens hemsida. vissa källor anges för all del 
i notapparaten men detta är en klen ersätt-
ning som inte räcker långt. dessutom är 
det avslutande registret uppenbart ofull-
ständigt. 

för en svensk är det sålunda märkligt 
att raoul Wallenbergs och folke Berna-
dottes namn förekommer men inte raoul 
nordlings och göran von otters trots att 
de senares insatser också redovisas i bo-
ken. detta är uppenbarligen inte en ensta-
ka miss, vilket framgår av att exempelvis 
även den på många sidor förekommande 
Erwin rommel saknas i listan liksom den 
Berlinvänlige danske stats- och utrikesmi-
nistern scavenius. 

sammantagna leder dessa påtagliga bris-
ter till att verket inte kan betraktas som ett 
konstruktivt bidrag till forskningen; verk-
ligen att beklaga. Men visst är boken läs-
värd – så välskriven och medryckande. 
Beevor har förmågan att av ett så pass torrt 
ämne som militärhistoria skapa ett engage-
rande mänskligt drama. till behållningen 
medverkar även ett genomtänkt och rela-
tivt fylligt urval fotografier.

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av kkrva.
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När minnen blir levande
av Tommy Jeppsson

 
titel:
Före rullstolen
författare:
Ambjörn Sandler
förlag:
Jengel Förlag AB, Östersund 2012

 

den 25 november 1991 miste överstelöjt-
nanten ambjörn sandler båda sina ben i en 
svår olycka. Efter många operationer men 
med obändig livsglöd kom han tillbaka till 
sitt arbete som sektionschef vid dåvaran-
de Militärområdesstaben i Östersund och 
fortsatte sedan sin tjänstgöring, bland an-
nat som uppskattad lärare och avdelnings-
chef vid försvarshögskolan. om detta har 
han tidigare utgivit boken Fånga din dag 
som är en lika rekommendabel som tänk-
värd läsning för alla oss som är mindre 
hårt prövade än ambjörn sandler.

sporrad av framgångarna med den förs-
ta boken har ambjörn sandler nu publice-
rat Före rullstolen som omspänner hans liv 
fram till den ödesdigra dagen för tjugoett 
år sedan som på ett avgörande sätt kom 
att förändra hans liv. och det är ett liv som 
präglats av formativa uppväxtår, utbild-
ningen till liksom tjänstgöringen som offi-
cer samt, kanske främst, hans kärlek till sin 
familj, till naturen och friluftslivet och till 
sitt älskade Åkersjön som tjänat rollen som 
batteriladdare. 

författaren lyckas beskriva uppväxt och 
ungdomsårens alla upplevelser mycket le-

vande och engagerat. för läsare som i lik-
het med recensenten har egna minnen i tids-
mässig närhet med ambjörn sandler känns 
läsandet som en resa bakåt i tiden, en po-
sitiv sådan, färgad av tidsandans samhälls-
optimism grundad på framväxande väl-
färd. ambjörn växte upp i en läkarfamilj 
och därmed i en social miljö som på den ti-
den tillhörde det som ibland gavs epitetet 

”bättre folk”. Må vara hur som helst med 
den saken, men ambjörns familj verkar ha 
genomsyrats av sunda värderingar och en 
fin sammanhållning som ledde till lyckliga 
uppväxtår och därmed en god start i livet. 

Militärlivet skildras träffsäkert. andan 
som rådde under 1960- och 70 talen be-
skrivs övertygande och åter känns miljöer, 
attityder och människor igen. Minnena blir 
till en resa som i texten levandegörs, en-
gagerar och gör boken till en ”sträckläsa-
re”. samtidens ganska patriarkaliska för-
hållningssätt mellan över- och underordna-
de hade en välgörande parallell till ett kol-
legialt och socialt omhändertagande som 
vår tid saknar men samtidigt högst sanno-
likt skulle må väl av. värnplikt, skolor och 
tiden som kadett på anrika karlberg läggs 
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till en minnenas kavalkad som kröns med 
att författaren visar läshuvud och talang, 
varmed vägen framåt ganska tidigt i yrkes-
livet ter sig lovande.

och så den vanliga dosen för dåtidens 
officer med flyttning, kommenderingar och 
givetvis skolor som efterhand blev alltmer 
prövande och där agnarna skulle skiljas 
från vetet och som blev vardagen också för 
ambjörn sandler. Utmanande för familjen, 
vilken i det sandlerska fallet kom att utö-
kas med en son, och där ett stabilt äkten-
skap var fundamentet för att det överhu-
vudtaget skulle fungera, vilket det gjorde 
för familjen sandler, och författaren är inte 
snål med beröm till hustrun.

den yrkesmässiga vattendelaren var tvi-
vels utan den tvååriga högre kursen vid då-
varande Militärhögskolan (nu försvarshög-
skolan) vilken i arbetsintensitet, prövning-
ar och övningar överträffade det mesta 
och som sållningsmekanism hade få civi-
la motsvarigheter, om ens någon. till dem 
som fick det eftertraktade så kallade för-
ordet som generalstabsaspirant räknades 
sandler. Påföljande växlings- och lärorika 
två år som generalstabsaspirant följdes av 

utnämningen till generalstabsofficer, med 
efterföljande alltmer ansvarsfulla och krä-
vande befattningar vid skolor och staber, 
varvat med tjänsten vid förband där ledar-
skapet prövades för de blivande cheferna.

allt detta upplevde ambjörn sandler 
med ställningstagandet att Östersund, 
Jämt land och fjällen var att föredra framför 
huvud staden. också livet utanför det mili-
tära, människorna, en del nog så origi nella, 
liksom miljöerna där författaren rört och 
rör sig, fångas av en varsam författarpen-
na. denna måttfullhet i memoarförfattan-
det är, där den påträffas, värd att berömma 
då alla, ingen undantagen, på vandringen 
genom livet möter människor med vilka 
personkemin kolliderar. att nedtona kritik 
och försöka se varje individ i ljuset av sin 
tid och sina specifika förutsättningar är en 
inte allom given egenskap hos levnadsteck-
nare oaktat det rör sig om memoarer el-
ler biografier. Också i detta avseende lyck-
as författaren väl. 

recensenten är överstelöjtnant, ledamot av 
kkrva och redaktör för dess handlingar 
och tidskrift.
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Litteraturöversikt
 

titel:
Bismarck: A Life
författare:
Jonathan Steinberg
förlag:
Oxford University Press 2011

 

bismarcks beundrare får stå ut med en 
hel del i denna levnadsteckning. kanske 
har de heller inga förväntningar på en ang-
losaxisk historikers förmåga att förstå sig 
på tysklands store enare, hälsad som sin 
tids mest geniale statsman. Ändå är det här 
nog det bästa som har skrivits om honom 
på många år.

Man läser att Bismarck kunde vara ar-
tig, visa charm och värme, vara nöjd med 
rätt enkla förhållanden. Men han var obe-
nägen att bära ansvar för sina handlingar, 
var en lögnare, vräkte i sig mat och lade sig 
sjuk när han mötte motstånd. han var ing-
en stor parlamentariker, bytte åsikter, bese-
grade sina motståndare med hån och oför-
skämdheter snarare än överväldigande ta-
lekonst. 

något parti skapade han inte, och allt 
hans makt byggde på var att han städse 
stod väl med kungen/kejsaren. Med de-
monisk kraft drev han igenom sina beslut. 
han var en diplomatins mästare, men in-
rikespolitiskt försvagades han styre av att 
han skulle göra allt själv. det arv han med 
sin nyckfulla härskarstil lämnade efter sig 
byggde på tjänstvillighet hos lydiga grup-
per av individer. resultat var ett system 
som författaren anser att nationen aldrig 
hämtat sig ifrån.

 
titel:
Hunting in the Shadows The Pursuit  
of Al Qa’ida Since 9/11
författare:
Seth G Jones
förlag:
W.W. Norton & Company
New York–London

 

det här är historien om al-Qaida. flera 
kommer att skrivas, men frågan är om så 
mycket nytt väntar på att komma fram från 
amerikansk horisont. seth Jones, analyti-
ker vid rand, har verkligen plöjt igenom 
ett digert källmaterial och mängder av vitt-
nesmål från dem under vita husets ledning 
som drev ansträngningarna att med inten-
siv spaning och drönarinsatser få bukt med 
rörelsen. 

författaren skriver om tre vågor av ter-
ror. 1) den som började med bombdåden 
mot Usa-ambassaderna i kenya och tan-
zania 1998 och mot jagaren cole 2002 för 
att kulminera med nine-eleven och bruten 
genom utdrivningen av afghans talibaner 
och flera ledares död; 2) efter invasionen av 
irak, som hejdades när sunniter 2006 gick 
till motangrepp (the anbar awakening); 3) 
den från 2007 som framför allt initierades 
av den karismatiske jemenit-amerikanen 
anwar al-awlaki och slutade med dennes, 
osama bin ladins och andras död.

vi får inse att al-Qaida lever vidare ge-
nom dotterbolag, bundsförvanter, nätverk 
och efterapare. kan en fjärde terrorvåg föl-
ja på den arabiska våren? den kan enligt 
denna bok bara hejdas om Usa inte age-
rar militärt utan genom att stödja lokala 
makthavare och dra nytta av folkligas re-
aktioner mot al-Qaidas förkärlek för att 
mörda civila.
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titel:
The Strongman: Vladimir Putin and
the Struggle for Russia
författare:
Angus Roxburgh
förlag:
I.B.Taurus, LondonNew York 2012

 

ryssland inger många välvilliga västeu-
ropéer besvikelse. hur det kom sig att vla-
dimir Putin etablerade sig som en autokrat, 
försöker författaren, en välkänd brittisk 
utrikeskorrespondent, förklara. i bagaget 
har han originellt nog en tid som kremls 
medierådgivare.

Putins enorma fåfänga och markanta 
oförmåga att förstå hur västliga samhäl-
len fungerar hör förvisso till bilden. Man 
kan nog sätta ett frågetecken för tesen att 
han började som en äkta reformman. Men 
annars döljs ingalunda hur han efter hand 
i en korrumperad miljö genomförde en 
av makten ”styrd demokrati”, tog ett fast 
grepp om medierna, gynnade sina kum-
paner från säkerhetstjänsten och förföljde 
motståndare. 

vad som här sägs ha bidragit till en ned-
slående utveckling, i tecknet av händel-
serna i tjetjenien, georgien och Ukraina 
är okänsligheten i framför allt Usa för 
rysslands stolthet och statusbehov. det 
rör sig om två parter som inte lyckas för-
stå varandra; den orangea revolutionen ser 
sålunda den ene som en triumf för demo-
kratin, den andre som ett resultat av speci-
ella amerikanska operationer. vad som av-
gör framtiden är likafullt landets inre ut-
veckling. ryssarna ville ha frihet men ha-
tade kaos. Putin gav dem stabilitet men be-
skar demokratin. Det återstår att finna en 
ledare som kan förverkliga bådadera.

 
titel:
Cables from Kabul: The Inside Story of 
the West’s Afghanistan Campaign
författare:
Sherard CowperColes
förlag:
HarperPress, London 2011

 

militären dominerar spelet om afgha-
nistan. det påminns man om tydligt i den-
na inifrånskildring av en erfaren diplo-
mat. författaren var åren 2007–2010 först 
storbritanniens ambassadör i kabul och 
därefter det brittiska utrikesministeriets 
specielle representant i afghanistan. i de 
rollerna sliter han med uppgiften att lo-
jalt samarbeta med Usa:s företrädare, för-
ena tillkämpad optimism med en realis-
tisk insikt om sakernas bekymmersamma 
tillstånd. 

vill man få ett hum om det diplomatis-
ka livet i kabul är detta en bok att rekom-
mendera.

läsaren serveras lillebrors perspektiv på 
den av supermakten ledda striden mot ter-
rorister och talibaner. därmed poängteras 
på ett lite ovanligt sätt den amerikanska 
försvarsmaktens förmåga att satsa enorma 
resurser som något institutionellt självfal-
let; det är som om den ekonomisk kris alla 
andra talar om inte rår på militäretablisse-
mangets dåliga vanor.

den luttrade brittiske betraktaren tror 
inte på Pentagons uppfattning att ett mili-
tärt övertag måste uppnås först. det är ett 
fokus som gynnar krigsherrar och narko-
tikamaffia, skriver han i en ovanligt vass 
formulering. vad som måste till är en poli-
tisk lösning, d v s den förhandling med ta-
libaner, som amerikanare egentligen värjer 
sig emot.
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titel:
De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga 
i morgon: Det armeniska folkmordet
och dess efterbörd
författare:
KlasGöran Karlsson
förlag:
Atlantis, Västerås 2012

 

det som armenierna 1915 utsattes för var 
ett folkmord. i denna nya bok av lunda-
historikern klas-göran karlsson råder 
där om ingen tvekan, sedan han omsorgs-
fullt vägt fakta i målet och vänt och vridit 
på alla upptänkliga förklaringar och argu-
ment, särskilt dem som turkiska regeringar 
vred gat tillgriper mot sina kritiker. 

läsaren får från den historiska bakgrun-
den följa den plågsamma redovisningen av 
utveckling av samma slag som förintelsen 
av Europas judar. slutsatsen blir att över-
greppen på de osmanska armenierna var 
medvetet övervägda och centralt planera-
de av de ledare, ungturkarna, som ville un-
danröja hindren för den storturkiska stat 
som var deras mål.

omvärlden och nya turkiska makthava-
re gjorde halvhjärtade försök att ställa in-
för rätta dem som bar ansvaret för depor-
tationer och dödsmarscher som inte skona-
de vare sig barn eller kvinnor. Men i stort 
sett lät man saken falla i glömska. från 
mitten av 1960-talet började armeniernas 
öde ändå uppmärksammas. då övergick 
makthavarna i ankara från tystnad över 
till aktivt förnekande. och när den svens-
ka riksdagen sent omsider agerade i spå-
ren på Europaparlamentets konstaterande 
1987 att ett folkmord hade skett var alli-
ansregeringen uppenbart besvärad. vi vill 
ha med turkiet i EU, och det tar över. 

 
titel:
George F Kennan: An American Life
författare:
John Lewis Gaddis
förlag:
The Penguin Press, New York 2011

 

george f kennan har uppfattats som en 
opraktisk teoretiker. inget kunde vara mer 
felaktigt, konstaterar John lewis gaddis, 
en av det kalla krigets välkända forskare. 
han vet vad han talar om efter att för tret-
tio år sedan ha börjat umgås med kennan 
med uppdraget att skriva dennes biografi. 
ingen anade då att föremålet skulle uppnå 
101 års ålder. 

kennan visar sig i själva verket ha va-
rit en effektiv organisatör. Men sitt rykte 
fick han som internationellt ryktbar diplo-
mat, strategisk tänkare, historiker, memo-
arförfattare, kulturkritiker och antikrigs-
aktivist. framför allt vilar hans beröm på 
de två insatser, det ”långa telegrammet i fe-
bruari 1946 och artikeln av ”Mr X” i ju-
linumret 1947 av Foreign Affairs, där han 
förespråkade en avvaktande amerikansk 
politik i väntan på att sovjetunionen skulle 
gå mot sin egen upplösning. Mönstret fann 
han hos gibbons verk om roms uppgång 
och fall.

den gången låg han rätt i tiden, och det 
har sagts att han kom närmare än någon 
annan att skapa sin eras diplomatiska dok-
trin. Men snabbt förvanskades hans bud-
skap av makthavarna till ett militärt tillba-
kahållande i det kalla krigets termer. i fort-
sättningen väckte han mest kritik för sina 
ställningstaganden, såsom önskan om ett 
neutralt tyskland och motstånd mot såväl 
vätebomben som nato. oppositionslustan 
blev hans öde. läs gärna därom.



n r 4 oktoBEr/dEcEMBEr 2012

182

 
titel:
Deng Xiaoping and the  
Transformation of China
författare:
Ezra F Vogel
förlag:
The Belknap Press of Harvard University 
Press Cambridge, Massachusetts and 
London 2011

 

idéerna var inte hans. Men det var han 
som genomförde den rad av genomgripan-
de förändringar som inledde kinas marsch 
mot skapandet av världens största ekono-
mi. det har gjort deng Xiaoping till ett 
nästan lika stort namn i världshistorien 
som själve Mao.

Men han var en mycket mer sympatisk 
människa än företrädaren. det bekräftas 
i den amerikanske forskaren Ezra vogels 
med rätta prisade biografi.

deng hade överlevt den hårda skola som 
knäckte många av kommunismens ledare. 
två gånger avlägsnad från makten hade 
han stort självförtroende och var minst li-
ka beslutsam som Mao. han var inte re-
formarbetets stora arkitekt och följde ing-
en övergripande design. i gengäld var han 
organisatören som förpackade idéerna, en 
ledare som skapade strukturen och hand-
plockade sina medarbetare. 

Priset för framgången blev högt. deng 
vacklade inte ett ögonblick i förvissningen 
att partiet måste sätta gränser för männis-
kornas frihet. han visste att han skadade 
sitt eget rykte genom att slå ned de folkli-
ga protesterna på torget framför den him-
melska fridens port. författaren understry-
ker att den store lille mannen dock inte ha-
de någon ambition att kina skulle bli hege-
monisk makt, något som möjligen frestar 
efterföljarna. 

 
titel:
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författare:
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förlag:
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status quo är ohållbart: det slås fast av 
redaktörerna för ett av Pentagon finansie-
rat forskningsprojekt som redovisas i den-
na afghanistanantologi under medverkan 
av tretton amerikanska forskare. 

de är inte ense om allt, särskilt när det 
gäller hur det militära engagemanget ska 
avslutas.

vad som dominerar är ändå uppfattning-
en att Usa inte längre kan ”hålla sig till 
planen”. supermakten måste gå ifrån stora 
stridsinsatser och istället satsa på utsprid-
da mindre posteringar, ungefär så som till 
sist skedde i irak under ”the surge”. 

det är inte historiskt sant att afghanistan 
är ostyrbart, en imperiernas ”kyrkogård”. 
Man kommer långt med att kontrollera 
statsmiljöerna men måste av allt att dö-
ma ge upp satsningen på en stark och legi-
tim centralregering med dess höga kostnad 
och låga sannolikhet. Mera meningsfullt är 
dra in omkringliggande länder i fredsarbe-
tet och stärka lokala krafter på centralre-
geringens bekostnad, s k village stability 
operations.

stäng stora baser som ger bränsle åt 
upprorsmän och korruption, dra ned på 
infrastrukturarbetet, satsa på unga leda-
re, minska stödet till Pakistan och förmå 
indien att dämpa sin närvaro i afghanistan 

– tankvärda uppmaningar om uppdragsgi-
varen bara lyssnar.
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titel:
Kill or Capture; The war on Terror
and the Soul of the Obama Presidency
författare:
Daniel Klaidman
förlag:
Houghton Mifflin Harcourt,  
Boston New York 2012

 

obama har fortsatt Bushs ”krig mot 
terrorn”. Båda dessa böcker beskriver vad 
som har hänt tvärtemot vad de flesta vän-
tade sig under valet 2008, då han bars fram 
av entusiastiska väljare som hoppades på 
ett slut på den gamla krigsmodellen.

newsweek-korrespondenten daniel klaid-
mans version är till omfattning och in rikt-
ning den mer begränsade. han tecknar bil-
den av en president som i kretsen av of-
ta oeniga rådgivare följer minsta motstån-
dets lag och som, låst av motstånd i kong-
ressen, misslyckas med att tömma guan-
tanamofängelset och väljer att bedriva su-
permaktens styrkepolitik med ett våld i 
skuggan.

kollegan i new York times, david 
sang er, uppehåller sig också mycket vid 

Usa:s användning av såväl cyberattack-
er (”stuxnet” tillsammans med israel mot 
iran) som förarlösa plan, drönare, för att 
mör da motståndare, inklusive i ett fall 
en amerikansk medborgare. Men han 
använder sitt större utrymme åt en rad 
andra frågor såsom obamas hantering av 
afghanistan-Pakistan, nordkorea och kina 
liksom den arabiska våren. 

vi möter en president som vid det här 
laget måste ha mist åtskilliga illusio-
ner. afghanistan kallade han ”ett nöd-
vändigt krig”; nu gäller det bara att där 
och i Pakistan få en hygglig utgång (good 
enough). Målet är alltjämt amerikansk do-
minans – men utan långvariga och dyra 
militära insatser, ockupation och öppenhet 
gentemot den egna nationen.

 
titel:
Confront and Conceal, Obamas’s Secret 
Wars and Surprising Use of American 
Power
forfattare:
David E Sanger
förlag:
Crown Publishers, New York 2012

 

samtliga böcker är anmälda av olof 
santesson. 
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