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sovjetunionens undergång – slutet på 
den ideologiska kampen – ledde till en 
amerikansk optimism om hur man kunde 
förändra världen. Irak och Afghanistan har 
visat på svårigheterna. Endast om vitala in-
tressen står på spel kan vi räkna med ameri-
kanska styrkeinsatser. USA-ledda ak tio ner 
liknande Natos ”avlösning” av UNPrO-
FOr i Jugoslavien hör kanske till historien. 
Detta leder till ökade krav på världssam-
fundet och/eller regionala organisationer. I 
vilken grad finns då en genomtänkt stra-
tegi i insatserna? Med tanke på den soldat 
som ska riskera sitt liv är detta en angelä-
gen fråga. 

Dennis Gyllensporre och Håkan Edström 
har i sin andra bok – Political Aspirations 
and Perils of Security: Unpacking the Mili
tary Strategy of the United Nations – ana-
lyserat saken. Dessa engagerade forskare – 
med akademisk såväl som synnerlig mili-
tär kompetens (grundad inte minst på of-
ficerarnas tidigare omfattande trupperfa-
renhet) – har på ett aktningsvärt sett gran-
skat ”strategin” i ett antal FN-insatser. 
resultater blir inte sällan nedslående vad 
gäller närvaron av en uttalad strategisk 

helhetssyn vid tillkomsten och genomför-
andet. Tio FN-insatser granskas – alltifrån 
Cypern till Darfur. 

Analysen sker utifrån de tre grundläg-
gande parametrarna: Mål-Medel-Metoder. 
Vilken grad av balans mellan dessa har 
man kunnat återfinna i resolutionerna tag-
na av FN:s säkerhetsråd? Hur har general-
sekreteraren hanterat frågan om balans? 
Hur har de två nivåerna harmonierat i en 
samlad strategi i vad som verkligen genom-
förts? Författarnas analys fördjupas däref-
ter. Därvid granskas var och en av de valda 
parametrarna med utnyttjande av två kri-
terier – ”dimensioner”. Mål värderas så-
lunda utifrån ambition och fokus – Medel 
utifrån resurser och tid – Metoder utifrån 
hur (d v s proaktivt agerande eller självför-
svar) och var. 

Underlag till denna värdering av para-
metrar och dessas ”dimensioner” har er-
hållits genom en analys av säkerhetsrådets 
resolutioner respektive generalsekretera-
rens rapporter med hjälp av källor inom 
FN liksom utanför. 

Det rör sig onekligen om en imponeran-
de källforskning. Genom att jämföra de 
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två FN-nivåernas dokumentation och öv-
rigt bakgrundsmaterial kring de granska-
de FN-insatserna har författarna – som det 
förefaller mig – lyckats producera ett sub-
stantiellt och värdefullt arbete. Boken pre-
senterar en skarpsinnig analys, som för den 
fokuserade läsaren tillför åtskilligt. Hur 
har Mål, Medel och Metoder sinsemellan 
balanserats av säkerhetsrådet respektive 
generalsekreteraren? Vilket utgör det sam-
mantagna resultatet av samverkan mellan 
dessa två nivåer? Hur samstämmigt och in-
tensivt har samspelet mellan säkerhetsråd 
och generalsekreterare varit? 

Det förefaller åtminstone mig som om 
generalsekreteraren ofta har företrätt en 
uppfattning till icke ringa del präglad av 
den bedömning som gjorts på plats av de 
ansvariga i respektive insats; vad är ge-
nomförbart/realistiskt. Säkerhetsrådet dä-
remot företräder de enskilda ländernas 
diplomatiska vilja/förhoppningar; dessa är 
naturligtvis, som så ofta, knutna mer till 
hemmaopinioners uppfattning om en van-
ligtvis mycket avlägsen verklighet – svår 
att ta till sig. 

Utöver säkerhetsrådet och generalse-
kreteraren hade författarna velat involve-
ra den tredje nivån: Force Commanders i 
sitt arbete – bedömningen i New York var 
uppenbarligen att detta inte lät sig göras. 
Även om risken för partsinlagor hade va-
rit självklar hade det säkert ändå varit av 
betydande värde att kunna göra analyser-
na även gentemot ett sådant underlag. Men 
som sagt – detta gjordes inte möjligt för 
Edström eller Gyllensporre. 

rwanda och den kanadensiske FN-
generalen Dallaires vittnesbörd menar jag 
är ett flagrant exempel på värdet av ett så-
dant underlag. Efter det avslutande deba-
clet i Somalia – till följd av ett militärt le-
darskap med fel kompetens – utnyttja-
de USA sin makt till att tubba nationer. 

Washington fick därigenom säkerhetsrådet 
att tillämpa en strategi präglad av laissez-
faires efter det att västerlänningarna eva-
kuerades – mordet på 900 000 afrikaner 
började. 

I avsaknad av denna typ av vittnes-
börd begränsas analyserna till del vad gäl-
ler detaljer – kanske även ytterligare djup. 
Ändå blir resultatet ytterst intressant och 
av betydande värde. Detta uppnås genom 
Gyllensporres och Edströms skickliga ana-
lys av det åtkomliga underlaget. Det är ett 
viktigt och värdefullt underlag för fortsatt 
arbete. Ett arbete som blir än mer betydel-
sefullt för det fall FN kommer att behö-
va och tillåtas spela en större roll i fram-
tiden. Orkar FN axla detta blir Afrika 
med Afrikanska Unionen en framträdan-
de kontinent. Sverige har stolta traditio-
ner och har all anledning att främja Dennis 
Gyllensporres och Håkan Edströms vädjan 
om en mer genomtänkt strategi vid inter-
nationella insatser. Det bör ju handla om 
människoliv i första hand. Cyniska politis-
ka kalkyler får inte tillåtas dominera.

Boken avslutas med fyra rekommenda-
tioner. Force Commanders (FC) borde tas 
in i processen tidigare – kanske möjliggjort 
om man i New York hade en närvaro av 
en del tänkbara kandidater till framtida 
FC. Överlappande missioner som UNTSO, 
UNDOF och UNIFIL i Mellanöstern 
bör undvikas. Parallella operationer som 
UNMIL och UNOCI i Västafrika sam-
ordnas till någon del genom respektive 
FC. Genom utnyttjande av FN-stadgans 
kapitel VIII kunde samordning förstärkas 
och göras av en regional organisation som 
ECOWAS. Slutligen noteras oviljan i FN 
att diskutera militära frågor i militära ter-
mer. Det rekommenderas att överväganden 
i FN borde involvera strategi och den stra-
tegiska nivån vid insatser med de 100 000 
FN-soldaterna.
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Hemmaopinioner och politiska övervä-
ganden är naturligtvis starkt närvarande 
vid förhandlingsborden. Däremot är kun-
skapen om strid liksom stridens miljö och 
krav liten, ytterst liten. När olika styrke-
grupperingar skjuter på varandra i en fjär-
ran oroshärd för att främja vissa syften 
rör det sig ändå just om – strid. Vare sig 
man gillar det eller inte! Detta ytterligare 
element förtjänar alltså en väsentligt mer 
kompetent närvaro när mandat mm disku-
teras! 

Som påpekas i boken värderas Sveriges 
röst i internationella fredsbevarande sam-
manhang i hög grad efter vår grad av del-
tagande i FN-insatser m m. Ett starkt del-
tagande – i enlighet med svensk interna-
tionell tradition från Saar-bataljonen 1935 
och från Dag Hammarskjölds tid som ge-

neralsekreterare – kan också stärka vår 
egen säkerhet. Det kan – tillsammans med 
andra åtgärder – begränsa effekterna av 
rysslands oblyga demonstration av styrka 
i Östersjöområdet. I ett Europa som måste 
stå på mer egna ben än tidigare vore detta 
onekligen ett tämligen viktigt element i det 
nya säkerhetspolitiska landskap Sverige 
(och Norden) befinner sig i. Det är – också 
mot denna bakgrund – ytterst värdefullt att 
två begåvade svenska officerare och forska-
re engagerat sig omkring FN-insatser med 
denna vetenskapliga ansats. Boken, om än 
den krävt bättre korrekturläsning, bör ut-
göra självklar litteratur för den som stude-
rar internationella insatser.

recensenten är överste och ledamot av 
KKrVA.


