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handlingar

skulle House of cards kunna göras i 
en EU-version? Michael dobbs – författa-
ren bakom romanen som tv-serien bygger 
på – fick frågan och svarade att det är en-
skilda personer som måste sättas i centrum 
när berättelsen ska rullas ut. ”det är som 
med Julius caesar. för 2 000 år sedan blev 
han huggen i ryggen av sin bäste vän. det 
är innebörden av den mänskliga sidan av 
politik och det är vad människor får ut av 
det.” 1

dobbs menar att det är människorna 
snarare än institutionerna som driver be-
rättelsen om politik. institutionerna är rele-
vanta men de är inte berättelsen. det är ett 
synsätt på politik som för tankarna till den 
amerikanske statsvetaren harold d lass-
wells klassiska credo:

”Politik handlar om vem som får vad, när 
och hur.” 2 

Eller till det sovjetiska – och ryska – be-
greppet kto kogo: vem slår vem?

om dobbs hade fått samma fråga gäl-
lande svenska försvarspolitik hade nog sva-
ret blivit att en sådan serie skulle bli en pu-
bliksuccé. Men det är en annan historia. 

Min utgångspunkt är snarast den mot-
satta till dobbs: Enskilda personer och par-
tier är viktiga, men samtidigt är de politis-
ka institutionerna spelplats för aktörerna. 
det gör att institutionernas utformning blir 
desto viktigare. institutioner kan vara mer 
eller mindre robust utformade, mer eller 
mindre ägnade att fungera som instrument 
för rationellt politiskt handlande även i en 
maktspelskontext.

det är krig i Europa och ingen vet hur 
fortsättningen blir. ingen behöver dock tviv-
la på att klimatet försämrats. det blir allt 
kallare och kanske är det vintern som när-
mar sig. i det läget står sverige dåligt rus-

Försvarsberedningen – i (o-)takt med tiden
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 8 oktober 2014

av Claes Arvidsson

Résumé 

the swedish defence commission is a forum where the government consults the parliament 
in defence and security policy matters. the aim is to achieve political consensus. although 
the MPs in the commission, in a survey, were somewhat critical to the process, most of them 
made a positive evaluation of how the forum works.from an analytical perspective, however, 
the forum is dysfunctional as it takes on too many roles in the decision-making process: 
policy evaluation, agenda setting, policy development and, when there is consensus, the 
commission is de facto the decision-maker. furthermore, the process is non-transparent, 
and is characterized by negotiation between different interests. as a consequence, the pe-
rception of threat and risk, as well as the resulting policies, will be the result of political 
compromise.a reform of the policymaking process should start with a study of best practices 
in other countries. this should lead to a completely new policymaking model. as a minimum, 
the defence commission should be complemented by institutions furthering more scrutiny, 
transparency and public debate.
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tat – här och nu och inför framtiden. det 
handlar om personal, materiel och övnings-
tid. och förstås pengar. säkerhetspolitiken 
hänger inte ihop med försvarspolitiken. i 
stället för att stå på stadig grund är den 
närmast till hands liggande bilden ett kort-
hus: house of cards.

försvarsberedningen är en central spel-
plats för personer och partier och samti-
digt en aktör. det har inte saknats kritik 
mot vare sig den förda försvarspolitiken el-
ler försvarsberedningens förslag inför för-
svarsbeslutet 2015. Jag tänker dock varken 
diskutera innehållet i beredningens slutrap-
port Försvaret av Sverige – Starkare försvar 
för en osäker tid (ds 2014:20), Erlanders, 
stockholm 2014, eller hur politiker och 
partier agerat, utan jag vill ta upp frågan 
om försvarsberedningen som instrument i 
försvarspolitiken. Bidrar eller stjälper den?

försvaret som politikområde är en svag 
forskningsgren och försvarsberedningen 
som institution är lite uppmärksammad i 
forskningen. i avhandlingen Kampen om 
hot bilden lyfter Johan Eriksson fram be-
redningens roll som agendasättare.3 Eva 
hal dén visar i sin studie Den svåra kon-
sten att reformera hur bredningen föränd-
rats över tid sedan dess tillkomst 1992:

”Över tid har beredningen, genom för-
ändrade uppgifter, befogenheter och resur-
ser i termer av ett gradvis vidgat mandat, 
utvecklats från ett organ för ’parlamenta-
risk insyn’ till en aktiv, policyutformande 
aktör.”4

det jag vill bidra med är ett inspel i en 
diskussion som bör föras. inlednings vis 
ska jag redovisa en enkät med försvarsbe-
redningens politiska ledamöter från som-
maren/hösten 2014 för att sedan ge några 
teoretiska perspektiv hämtade från statsve-
tenskapen och till sist avsluta med några 
egna reflektioner kring vägen framåt.

Alltså tre frågor:

 vad anser de deltagande politikerna om 
beredningen som instrument i försvars-
politiken?

 vilka slutsatser kan dras utifrån policy-
forskningen?

 hur kan de institutionella ramarna bli 
bättre?

Enkäten
samtliga politiska ledamöter i försvarsbe-
redningen har tillfrågats. tyvärr har inte 
Mikael oskarsson (kd), Peter hultqvist 
(s) eller Urban ahlin (s) svarat. det är en 
brist. till bilden hör också att det i den här 
typen enkäter kan finnas inslag av att vil-
ja svara rätt. trots detta saknar inte enkä-
ten intresse. Både blocken är representera-
de. Så även SD. Det finns färska ledamöter 
och sådana som har varit med i tidigare be-
redningar. Det finns också ledamöter som i 
höst lämnat riksdagen.

formellt är försvarsberedningen ett or-
gan för sveriges regering att samråda med 
de politiska partierna i riksdagen om för-
svars- och säkerhetspolitik. syftet är att nå 
bred enighet om hur säkerhets- och för-
svarspolitiken ska utformas. Enighet ger 
nationell styrka, är tanken. den är också 
en metod, som syftar till att lyfta bort frå-
gan från det vanliga politiska stridsvimlet – 
en institutionaliserad version av de grupper 
som skapade enighet kring pensionssystem 
och skatter i början av 1990-talet.

Bilden av den senaste försvarsberedning-
en har dock snarast varit den motsatta till 
frid och fröjd utan i stället stök och bråk. 
Många reservationer. att döma av enkät-
svaren ser verkligheten inte riktigt ut så. 
det är en ganska positiv utvärdering som 
görs av både process och resultat. flertalet 
bedömer att beredningen bidragit till ett 
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ökat samförstånd. Eller svarar både ja och 
nej. Eller nej med tillägget att det också är 

”viktigt med det som man är överens om. 
det är lika viktigt som att redovisa skillna-
derna och för att ge en bättre debatt”.

En annan enkätfråga rör partipolitiken 
som begränsande faktor i arbetet. Uppfatt-
ningarna spretar från förutsättningslös dis-
kussion till låsningar och ökat blocktän-
kande. synen på risken för att små parti-
er marginaliseras går också i sär. från stör-
re möjligheter till ett besviket ”så är det all-
tid”. 

i huvudsak tycker man att sekretariatets 
grad av självständighet är lagom stor, men 
att den friheten förstås innebär inflytande. 
som det heter i ett svar: ”att äga agendan 
gör att de kunde styra i viss mån, vilket är 
okej. Men de kunde inte besluta om slut-
rapportens texter, det gjorde vi politiker.” 
Ett annat svar tog kritiskt sikte på samspel 
med regeringen, medan det i ett tredje la-
koniskt konstaterades att sekretariatet ut-
nämnts av regeringen.

i frågebatteriet ingick även försvarsmak-
tens roll i beredningen. i huvudsak är sva-
ren positiva. Ett svar var: ”Expert med i fB 
och den myndighet som har haft störst in-
flytande. Direkt via experten, föredragning-
ar av och diskussioner med fM:s ledning.” 
En ledamot pekar på att försvarsmaktens 
roll ökar med nya ledamöter och ledamö-
ter från andra politikområden.

 skulle det vara bra med oberoende ex-
perter? svar nej.

 skulle det vara bra med tydligare poli-
tisk styrning? svar nej.

 Borde de långsiktiga obalanserna i eko-
nomin ha tagits upp? svar nej.

 Var det rätt att gå in i detaljfinansiering? 
svaren är både ja och nej.

 Utgör försvarsberedningen ett konstitu-
tionellt problem? svar nej.

Det finns en rätt positiv syn på grad av öp-
penhet för att tänka nytt inom beredning-
ens ram och möjligheter för den enskilde 
ledamoten att få upp egna frågeställningar 
på bordet. 

fördelningspolitik? Överslätande skriv-
ningar för att nå samförstånd? Konflikt i 
förhållande till det sakligt rätta? här går 
uppfattningarna vitt isär. från ja till nej. 
flera pekar samtidigt på vikten av samför-
stånd.

En kritik mot beredningen som institu-
tion har varit att den leder till locket på i 
debatten. och sedan när allt är klart så är 
det klart. i svaren påminns om läckor, lik-
som att den offentliga debatten har blivit 
spänstigare. fler vill ha en öppnare process 
men det varnas också för att detta kan ska-
pa låsningar.

På en fråga om beredningen är policy-
skapande bortom partiprogram och kon-
gressbeslut är svaret ja. De flesta anser 
dessutom – om än i varierande grad – att 
partierna är bundna till vad man kommit 
överens om (eller reserverat sig mot). 

som en övergripande partipolitisk slut-
sats kan lite hårdraget urskiljas ett svars-
mönster med en inre ring med de borgerli-
ga och s och en yttre ring som inkluderar v 
och MP. sd är utanför.

Försvarsberedningen i 
policycirkeln
försvarspolitiken kan beskrivas som en 
rationell process för politiskt handlande i 
vilken försvarsberedningen har en nyckel-
roll. Beredningen inleds med omvärldsana-
lys och problemidentifiering för att sedan 
utmynna i ett förslag till hur försvarspoli-
tiken ska utformas. Beredningen kan emel-
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lertid också beskrivas i termer av de rökiga 
rummens politik – en förhandling om både 
verkligheten och verktygen. varför blir det 
så?

Policycirkeln kan få oss att bättre förstå  
varför försvarsberedningen är problematisk 
som instrument i försvarspolitiken. i sin  
enklaste form består cirkeln av fem steg: 
agendasättande, utarbetande av politiska  
förslag, beslutsfattande, genomförande och  
utvärdering.5

försvarsberedningens arbete griper di-
rekt in i de tre första stegen. 

Agendasättande. direktiven har varit 
skarpa i form av det gränssättande kravet 
att man ska fullfölja 2009 års reform, men 
vida i form av att det endast är intresse-
områden som utpekas. i den meningen är 
mandatet öppet. i jobbet ingår att sätta en 
agenda.

Utarbeta politik. i försvarsberedningens 
uppgifter ingår att på basis av direktiv och 
omvärldsanalys formulera förslag för för-
svarspolitikens utformning. alltså utforma 
politiken. 

Beslutsfattande. försvarsberedningen är 
ett samrådsorgan mellan regeringen och 
riksdagen vars raison d´être är att skapa en 
bred samsyn i de centrala försvars- och sä-
kerhetspolitiska frågorna. visserligen läg-
gar man bara förslag som regeringen kan 
förkasta eller, för den delen riksdagen, om 
det kommer så långt. formellt sett går allt 
rätt till, men finner man samsyn i bered-
ningen är beslutet i praktiken redan fattat. 

Det finns till och med även ett utvär-
deringsmoment i förhållande till den för-
svarspolitik som lagts fast av föregående 
försvarsbeslut.

agenda, policyformulering, beslut och ut-
värdering. det bara implementeringen som 
saknas för att fylla hela cirkeln. allt detta 
i en enda process som involverar förhand-
lingar i beredningen, förhandlingar mellan  

partiernas representanter och deras res pek-
tive partiledningar samt diskussioner – kal-
la också det gärna en förhandling – mellan 
beredningen och sekretariatet. I finalen vå-
ren 2014 var det förhandling för hela slan-
ten mellan de två stora partierna.

sekretariatet är både självständigt och 
inte. det diskuterar dessutom för sin del – 
ja, kalla det gärna en förhandling – med 
försvarsdepartementet som vill styra och 
försvarsmakten som vill påverka.

för att problematisera bilden ytterligare. 
sett från ett annat perspektiv har försvars-
makten dialog med sekretariatet och för-
svarsdepartementet. Även med enskilda par- 
tipolitiker. försvarsmakten kan via sin re-
presentant lägga fram egna textförslag som 
beredningen kan göra till sina egna – eller 
förstås avstå från.

det innebär att den myndigheten som 
har lejonparten av genomförandeansvaret 
har en representant i den beredningen som 
ska formulera det som sedan ska blir myn-
dighetens uppgift. Än rörigare blir det efter- 
som försvarsberedningens mode rata ord-
förande, försvarsutskottets social de mo kra  - 
tiske ordförande och centerpartiets för svars- 
  politiske talesperson i sin tur utgjort kär-
nan i det insynsråd som ska syna för svars -
makten. de två senare ingick förstås också 
i beredningen.

för att summera. försvarspolitikerna 
som svarat på enkäten är hyggligt nöjda 
med hur beredningen fungerar. sett i per-
spektiv av policyforskning finns det in-
te skäl att instämma i den bedömningen. 
Men kanske spelar det inte någon roll? så 
här formulerade en finländsk vän saken.

”försvarsberedningarna i våra respekti-
ve länder har en sak gemensamt, och det 
är att de försöker ge sken av att vara se-
riösa och bära ansvar på ett sakligt sätt. 
Under lugnare perioder anpassar man ho-
tet till en på förhand fastlagen budgetram. 
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då den ”gubben” inte går i tider som des-
sa kan man på sin höjd höja rösten och re-
toriskt lyfta hotbilden till en realistisk ni-
vå. Men själva utfallet blir likväl den gam-
la vanliga; budgetnivåerna förändras inte 
alls eller bara marginellt.”

Jag misstänker att det finns fler som de-
lar det synsättet, men desto större är fak-
tiskt anledningen fundera över frågan: vad 
bör göras?

Vägen framåt
Med början 1990-talet och särskilt genom 
för svarsbesluten 2004 och 2009 avveckla-
des det nationella försvaret. nu ska det 
byg gas upp igen. Jag frågade beredningen 
om hur vi ska undvika sådana helomvänd-
ningar i framtiden? Ett par enkätsvar kon-
staterade lakoniskt att var tid kräver sitt 
för svar, andra pekade på att tvära kast 
ald rig är bra och att samförstånd är vik-
tigt. försvarsvänliga partier var ett förslag. 
nato medlemskap, kombinerat med förmå-
ga och vilja att kravställa försvarsmakten 
ett annat.

Personligen tycker jag att det bästa sva-
ret var att aldrig ta freden för given. Men 
sedan då?

att döma av enkätsvaren kommer för-
svarsberedningen att fortsätta vara det cen-
trala instrumentet i försvarspolitik. Bara en 
av ledamöterna svarade att beredningen in-
te kommer att överleva i nuvarande form. 
På frågan om hur processen skulle kunna 
förbättras finns lite olika idéer. Öppnare 
direktiv om försvarsmaktens utformning 
men med tydlighet om att ekonomin inte 
ska tas upp, dela upp arbetet mellan be-
redningen (omvärldsanalys) och försvars-
utskottet (försvarspolitiken). Mest konkret 
är förslaget om: en ledamot per parti, noll-
basbudgetering, större öppenhet, skriftliga 

underlag från berörda, väsentligt kortare 
beredningstider.

det här är en diskussion som bör föras 
vidare.

försvarsberedningen har i sin senaste 
analys av omvärldsläget skrivningar som 
både är bättre och tydligare än tidigare. 
däremot saknas de sorterande begreppen, 
hur saker och ting hänger ihop och vad i 
allt detta som är centralt för sverige. kort 
sagt, en idé som kan bära upp försvars- 
och säkerhetspolitiken. Ett annat problem 
är att direktiven – och för den delen parti-
politiken – snävar in vilka slutsatser som 
är möjliga att dra. kan man göra på något 
annat sätt? 

Jag tror att det vore bra med en grundlig 
spaning på hur alternativen ser ut. låt mig 
ge några exempel. 

när man i frankrike skulle tänka nytt i 
en vitbok 2008 anlades ett 15-årsperspektiv 
kombinerat med ettårsplanering. här reso-
nerar man kring nya risker och nya strate-
giska parametrar och pekar ut vad som bör 
prioriteras i en nationell säkerhetsstrategi. 
Man ser yttre och inre säkerhet i ett sam-
manhang. Utrikespolitik och ekonomisk  
politik ses som direkt bidragande till den 
nationella säkerheten. Det finns en insikt 
om behovet av att spela på flera strängar. 
nya institutioner lanserades.6

2013 lade man i Polen fram en vitbok om 
den nationella säkerheten. Utgångspunkten 
är ett resonemang om det nationella intres-
set. det leder sedan över i strategiska mål 
och operativt agerande. hård och mjuk sä-
kerhet tas upp. Man resonerar kring för-
svar, alliering, individens trygghet och so-
ciala rättigheter. här slås det t ex fast att 
Europas säkerhet i huvudsak bygger på 
nato, EU, Usa:s strategiska närvaro och 
relationerna med ryssland. så går man vi-
dare. vad betyder det för Polen? vitboken 
var första steget i trestegsprocess: vitbok- 
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nationell säkerhetsstrategi-politiska riktlin-
jer.7

i båda fallen utarbetades rapporterna 
av kommissioner utnämnda av respektive 
presidenter och med ett öppet mandat. En 
annan modell är den norska där försvars-
ministern med utgångspunkt från sina po-
litiska direktiv ber ÖB om ett ”fagmilitært 
råd”, som sedan blir föremål för en poli-
tisk process.

Det finns dessutom plats för institutio-
nell innovation på andra områden. inte 
minst viktigt är detta om beredningen be-
står i sin nuvarande form och därmed med 
uppgiften att svara på två olika frågor sam-
tidigt: expertens eller byråkratens fråga: 
Will it Work? och politikerns fråga: Will 
it fly?

Institutionell innovation
Modern styrningsteori inom organisations-
forskningen betonar vikten av att renodla 
roller. Under alliansregeringen tog man fas-
ta på det som kallas new Public Manage-
ment bland annat genom att skilja utvärde-
ringen av myndigheternas verksamhet från 
myndigheten.8 Inspektioner återfinns inom 
skolan, bistånd och så vidare. när polisre-
formen är genomförd 2015 kommer ock-
så polisen att ha en inspektion flåsande i 
nacken. 

försvarsmakten skulle också behöva en 
inspektion. det skulle bidra till en bättre 
kontroll av myndigheten men också till öp-
penhet och transparens kring verksamhe-
ten. Bättre kunskap, rätt och slätt. det kan 
i sin tur påverka debatten och ingångsvär-
dena för försvarsberedningen.

det andra exemplet som jag vill lyfta 
fram är finanspolitiska rådet som inrätta-
des 2007 med ”uppgift är att göra en obe-
roende granskning av regeringens finans-
politik”.

”Rådet ska bedöma om finanspolitiken är 
förenlig med långsiktigt hållbara offentliga 
finanser samt de budgetpolitiska målen, i 
synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket. 
Rådet ska även bedöma om finanspoliti-
ken är i linje med konjunkturutvecklingen, 
långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt 
hållbar sysselsättning. det är också rådets 
uppgift att granska tydligheten i de ekono-
miska propositionerna samt kvaliteten i de 
underlag som regeringen baserar sina be-
dömningar på. slutligen ska rådet verka 
för en ökad offentlig diskussion i samhället 
om den ekonomiska politiken.”9 

inte minst skulle jag vilja betona den del 
i rådets uppgiftsportfölj som handlar om 
att bedöma om finanspolitiken står i takt 
med tiden. 

till problembilden vad gäller försvars-
beredningen som taktpinne för försvarspo-
litiken är bristen på flexibilitet, förmågan 
att ta höjd för att verkligheten förändras. 
Ett försvarspolitiskt råd med motsvarande 
granskande uppgift skulle dessutom på ett 
fokuserat sätt tillföra alternativ expertis i 
förhållande till såväl försvarsdepartemen-
tet som försvarsmakten. 

rådet skulle dessutom kunna spela en 
viktig roll för den offentliga diskussionen. 
Behövs det? tänk på korthuset och sva-
ret borde vara givet. Men det gäller också 
möjligheten att skapa ett opinionsmässigt 
tryck och förståelse för att rikets säker-
het är viktigt. det är krig i Europa, men i 
svt:s valus-mätning på valdagen av väl-
jarnas rangordning hamnade försvaret på 
sista plats i förhållande till andra politik-
områden.

Det finländska utrikesdepartementet kom  
nyligen med en rapport som öppnar för 
ett medlemskap i nato. det är nu inte den 
lin je som utrikesminister Erkki tuomioja 
dri ver. På frågan om rapportens politiska 
betyd else blev svaret: ”Politikerna avgör 
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vil ken sak som har politisk betydelse.”10 så 
mås te det naturligtvis vara, men goda in-
stitutioner, transparens och en vital debatt 
kan ge politikerna en hjälpande hand. och 
tro mig, den behövs. också i sverige.

samförstånd är bra, men det är dåligt 
med samförstånd om något som inte är 
bra. 

författaren är författare, fri skribent och 
ledamot av kkrva.
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Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
tävlingsskrifter 2015

Bestämmelser

Bestämmelserna för tävlingsskrifter år 
2015 är fastställda av akademiens presi-
dium som valt att hålla ämnesvalet öppet 
även detta 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.

 – tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne 
inom de områden som täcks in av kungl 
krigsvetenskapsakademiens verksam-
hetsområden. således det militära för-
svaret, teknik med applikation inom 
akademiens verksamhetsområde, sam-
hälls-/totalförsvarets civila delar liksom 
civil krishantering, militärhistoria, 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.

 – observera att tävlingsskrift får omfatta 
högst 20 a4-sidor i times new roman 
med 12 punkters storlek och 1,5 i radav-
stånd. Bibliografi och notapparat inräk-
nas inte dessa sidor.

 – 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 2015 ska vara inkom-
men till akademien senast 30 november 
2015. skriften ska vara åtföljd av namn-
sedel med författarens (-arnas) namn, 
bostadsadress, e-postadress jämte tele-
fonnummer 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 
& perspektiv.

Allmänt
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under de dryga två decennier som pas-
serat sedan det kalla krigets slut har svensk 
försvarspolitik kommit att byta fokus från 
att ha varit reaktiv på hemmaplan, via ett 
reaktivt uppträdande på bortaplan, till ett  
mer aktivt dito utanför rikets gränser.3 Un-
der 2015 förväntas riksdagen fatta ett nytt 
långsiktigt beslut om hur sveriges militära 
försvar ska utvecklas under den efterföljan-
de flerårsperioden.4 Mot bakgrund av den 
senare tidens händelser, bl a rysslands an-
nektering av krim, tyder mycket på att fo-
kus ånyo kommer att skifta till förmån för 
sverige och dess omedelbara närområde.5

sedan slutet av kalla kriget har samtliga 
politiska partier som i dag finns represente-
rade i riksdagen vid upprepade tillfällen ef-
terlyst strategier för nyttjandet av sveriges 
militära resurser.6 riksdagsåret 2002/2003,  
då sverige styrdes av en socialdemokratisk 
minoritetsregering, efterlyste t ex Modera-
terna en doktrin som vägleder utvecklingen 
av såväl säkerhets- som försvarspolitiken 
och som tillvaratar grundläggande natio-
nella intressen.7 folkpartiet efterlyste året 

därpå en strategi för sveriges deltagande i 
internationella insatser:

i dag lider de politiska besluten, inte minst 
i riksdagen, av stor brådska och brist på 
koordination. avsaknaden av en övergri-
pande strategi blir med varje ny insats allt-
mer påtaglig. långt innan det konkreta er-
bjudandet om deltagande framförs måste 
sverige ha kriterier för olika tänkta hand-
lingsalternativ.8

i juni 2003 efterlyste försvarsberedning en, 
i en rapport med den passande undertiteln 

”vilja och vägval”, en samlad strategi:

försvarsberedningen konstaterar att det 
finns ett behov av att strukturera synen 
på hoten mot vår säkerhet. Även målen 
för svensk säkerhet, liksom synen på med-
el, aktörer och metoder, bör hanteras i en 
samlad strategi. En sådan, gemensam och 
samlad, nationell säkerhetsstrategi inne-
bär både att hela hotskalan skall beaktas i 
säkerhets- och beredskapsplaneringen och 
att samhällets samlade resurser skall an-
vändas på bästa möjliga sätt om samhäl-
let hotas.9

Med alla till buds stående metoder?
– Strategi i den politiska styrningen av Försvarsmakten

av Håkan Edström

Abstract

Members of all political parties represented in the swedish Parliament have during the past 
decades repeatedly stressed the necessity of directing military activities by using strategies. 
When the focus is now shifting from participating in international military operations far 
from sweden to addressing security challenges in sweden´s neighbourhood the needs for a 
new military strategy is obvious. the aim of this article is to explore whether potential 
shortcomings in the decisionmaking process regarding the swedish security and defence 
policy can explain why the government does not seem to guide the armed forces with 
strategies.

1

2
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i januari 2006 presenterade försvarsbered-
ningen sina förslag till reformer avseende 
strategier. Beredningen gav emellertid inga 
anvisningar för hur det militära försva-
ret av sverige var tänkt att lösas.10 i slutet 
av den då aktuella mandatperioden, d v s 
2002–2006, äntrade dåvarande ordföran-
de i utrikesutskottet, moderaten karin En-
ström, riksdagens talarstol och framförde 
sina krav till den socialdemokratiska reger-
ingen. ”ge oss en strategi för de interna-
tionella insatserna som anger politiska mål 
och som skapar bättre förutsättningar för 
ett effektivt resursutnyttjande!”11

riksdagsvalet i september 2006 ledde till 
att en borgerlig majoritetsregering tillträd-
de. i opposition var socialdemokraterna 
inte sena att framföra liknande krav som 
de borgerliga partierna presenterat under 
de föregående åren. redan under det för-
sta året i den nya mandatperioden, d v s 
2006/2007, klargjorde partiets utrikespoli-
tiske talesperson dess syn:

vi socialdemokrater vill att regeringen 
presenterar en bred strategi för det svens-
ka engagemanget i afghanistan. i en så-
dan strategi bör rymmas ökat civilt stöd 
för upprättande och förstärkningar av in-
stitutioner och strukturer för att möjlig-
göra byggandet av ett fungerande samhäl-
le, en rättsstat som vilar på demokrati och 
kulturell förankring.12

i mitten av mars 2008 presenterade stats-
minister fredrik reinfeldt (M) och utrikes-
minister carl Bildt (M) en skrivelse till riks-
dagen i vilken de redogjorde för en strate-
gi för svenskt deltagande i internationell 
freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet. 
syftet med strategin sades vara att:

ge en övergripande vägledning för svenskt 
agerande i internationell freds- och säker-
hetsfrämjande verksamhet, med utgångs-
punkt från regeringens mål på området. 

strategin ska ha ett långsiktigt perspek-
tiv och ge stöd för ett samlat civilt och 
militärt agerande i de insatsområden där 
sverige deltar.13

socialdemokraterna menade att regering ens 
skrivelse omgärdades av så många brask- 
lappar att den inte kunde anses styra över 
någonting och att den därför inte vara 
att betrakta som någon egentlig strategi. 
Partiet menade att riksrevisorernas gransk-
ning gett socialdemokraterna rätt i dessa 
avseenden och att sverige alltjämt sakna-
de en strategi för bidrag till internationella 
insatser.14

det går således att konstatera att samtli-
ga riksdagspartier under de gångna decen-
nierna på ett eller annat sätt gett uttryck 
för behovet av ändamålsenliga strategier 
som verktyg i den politiska styrningen av 
militär verksamhet. Uppenbart har bl a 
de försvarsbeslut som fattats under des-
sa år inte ansetts förmått fylla behoven i 
dessa avseenden. hur kan det komma sig? 
varför har sverige inte en strategi för nytt-
jandet av landets militära resurser, trots att 
landets politiker under så lång tid efterlyst 
just detta?

studeras tidigare forskning kan olika al-
ternativa svar identifieras. En förklaring 
kan således vara att sverige inte verkar ha 
etablerat en tradition av att utforma mili-
tära strategier.15 En försvårande omstän-
dighet med denna forskning är att den va-
rit inriktad på svensk säkerhetspolitik un-
der kalla kriget. den säger dock ingenting 
om förhållandena efter detsamma. En an-
gränsande problematik är att den forsk-
ning som trots allt skett kring fenomenet 
strategi sedan 1990-talet i regel utgått från 
olika stormaktskontexter.16 denna forsk-
ning uppmärksammar dock sällan den 
småstatsproblematik som omgärdar de 
svenska förhållandena. och varför skulle 
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småstater uppmärksammas av internatio-
nell strategiforskning om dessa stater inte 
utformar strategier kan man fråga sig.

En annan förklaring kan vara att småsta-
ter som sverige inte vill utforma strategier 
eftersom dessa kan anses begränsa den po-
litiska handlingsfriheten.17 det skulle kun-
na förklara varför det i regel synes vara op-
positionspartierna som starkast driver frå-
gan om att ta fram strategier. dessvärre sy-
nes denna problematik inte ha stått i fokus 
i den mer samtida forskning kring svensk 
säkerhets- och försvarspolitik.18

En tredje förklaring skulle kunna va-
ra att politikerna inte vet exakt vilken roll 
strategin skulle kunna ha i den politiska 
styrningen av försvarsmakten. detta trots 
att inte bara de olika riksdagspartierna ut-
an även Wilhelm agrell konstaterat att:

doktriner är […] nödvändiga för att styra 
det politiska agerandet på olika fält som 
utrikes- och försvarspolitik och för att 
stora organisationer som en försvarsmakt 
[…] skall kunna fungera effektivt.19

tyvärr stannar denna typ av uttalanden i 
regel vid själva konstaterandet av beho-
ven av doktriner och strategier. hur des-
sa ska utformas och tillämpas klarläggs yt-
terst sällan, om någonsin. i forskning om 
svensk förvaltningspolitik nämns sålunda 
i regel vare sig doktrin eller strategi och 
styrningen av försvarsmakten ställs sällan 
i fokus.20

Just samspelet mellan parlament, reger-
ing och försvarsmakt behandlas för närva-
rande i ett forskningsprojekt som finansie-
ras av försvarsmakten och som genomförs 
vid försvarshögskolan. av det resultat som 
hittills publicerats framgår att förhållande-
na i sverige i mångt och mycket är unika.21 
En monarki med en statschef utan (egent-
liga) befogenheter, ett parlament med star-
ka konstitutionell ställning i förhållande 

till regeringen samt en parlamentarisk situ-
ation där minoritetsregeringar är regel sna-
rare än undantag bidrar till detta. det är 
således inte helt oproblematiskt att appli-
cera resultat från forskning om andra sta-
ter på de svenska förhållandena.

kontentan av genomgången av ovan 
nämnda forskning är att strategi förvis-
so är ett relativt välbeforskat fenomen om 
än sällan applicerat i en svensk försvars-
politisk kontext och än mer sällan kopp-
lat till konkret politisk styrning av militär 
verksamhet. syftet med denna artikel är att 
undersöka om, och i så fall hur, brister i 
den svenska beslutsprocessen kan förkla-
ra varför sverige politiska ledning inte styr 
försvarsmakten med strategier.

Även om det finns många kopplingar 
mellan artikeln och ovan nämnda forsk-
ning så handlar alltså ytterst få av ovan-
stående arbeten specifikt om hur politis-
ka mål omsätts till konkreta militära stra-
tegier i ett svenskt sammanhang. Just den-
na del av den politiska styrningen synes 
m a o vara relativ outforskad varför arti-
kelns inomvetenskapliga bidrag handlar 
om att fylla en viktig kunskapslucka. vad 
gäller det utomvetenskapliga bidraget så 
knyter artikeln bl a an till olika offentli-
ga utredningar som studerat just styrning-
en av den militära verksamheten.22 det sy-
nes således finnas ett stort allmänintresse 
för frågan. inte minst är det värt att note-
ra att riksrevisionen noterar att styrningen 
av försvarsmakten är bristfällig:

riksdagens och regeringens höga krav på 
insatsorganisationens gripbarhet och för-
måga till insatser kräver god planering 
och framförhållning för att kunna klaras 
med befintliga resurser. Det ställer krav på 
tydlighet i styrningen av försvarsmakten 
och det ställer krav på förmåga att förut-
se och i god tid planera för olika händel-



18

n r 1 JanUari/Mars 2015

ser. regeringen måste vara tydlig med vad 
som förväntas av försvarsmakten.23

i nästa avsnitt förs ett teoretiskt resone-
mang kring beslutsprocesser. diskussionen 
mynnar ut i ett identifierande av strate-
gins tänkbara funktioner i styrprocessens 
olika faser. i det därpå följande avsnittet, 
avsnitt 4, kommer artikelns design att ut-
vecklas. förutom metoddiskussion om val 
av empiriskt material kommer här en mo-
dell för generering av alernativa strategier-
na att tas fram. resonemanget utgår från 
resultatet av tidigare internationell forsk-
ning kring doktrin och strategi. genom att 
sammanföra de båda dimensionerna av es-
kalationsnivå, med utfallen krigsutkäm-
pande och krigsavhållande, och uppträ-
dande, med utfallen offensivt och defensivt, 
kan man konstruera en klassisk fyrfälts-
modell. därefter, i avsnitt 5, både genere-
ras och analyseras fyra potentiella strate-
gier, utgående från vart och ett av fälten i 
fyrfältsmodellen. i avsnitt 6 sammanfattas 
resonemanget varvid slutsatserna presente-
ras. avslutningsvis, i avsnitt 7, förs ett mer 
framåtblickande resonemang. här kopp-
las bl a resonemanget kring militärstrategi 
samman med alternativa vägval på säker-
hetspolitisk nivå.

Teoretiskt resonemang kring 
styrning
detta avsnitt handlar om olika teorier 
kring den politiska styrningen av olika 
myndigheter. Mot bakgrund av den unika 
relation mellan just politik och förvaltning 
som kännetecknar svenska förhållanden 
så tas utgångspunkten i just forskning om 
den politiska styrningen i sverige. lennart 
lundquist beskriver tre olika abstraktions-
nivåer i denna styrning. Övergripande finns  
styrningssystem som i sin tur består av 

olika styrningsformer. dessa former består 
i sin tur av olika styrningstekniker.24

istället för styrningssystem använder sig 
donald söderlind och olof Petersson av 
begreppet huvudprinciper för att beskri-
va den högsta abstraktionsnivån. Medan 
lundquist använder utfallen politiskt, eko-
nomiskt respektive socialt styrningssystem 
identifierar Söderlind och Olof Petersson 
tre olika principer; lagstyrd, folkstyrd och 
marknadsstyrd förvaltning. de menar att 
begreppet styrning generellt åsyftar den 
folkstyrda förvaltningen och den demo-
kratisk-parlamentariska styrkedjan.25 det 
fortsatta resonemanget utgår från detta 
konstaterande. 

lundquist beskriver fyra aktörstyper i 
denna parlamentariska styrkedja: politi-
ker, förvaltning, privata intressenter res-
pektive samhällsmedlemmar. Mellan, och 
i vissa fall inom, dessa grupper av aktö-
rer sker olika interaktioner eller styrningar. 
styrningen mellan högre och lägre hierar-
kisk nivå inom en myndighet benämns or-
ganisationsstyrning medan styrningen mel-
lan politisk nivå och förvaltning benämns 
förvaltningsstyrning. den senare innebär 
att riksdag och regering styr förvaltning-
en. Lundqvist definierar förvaltningsstyr-
ningen som politikernas medvetna försök 
att förmå förvaltningen att verka på det 
sätt som politikerna önskar.26 Även om det 
skulle vara intressant att studera organisa-
tionsstyrningen mellan olika ledningsnivå-
er i försvarsmakten så är det förvaltnings-
styrning som är av intresse i det fortsatta 
resonemanget här.

lundquist andra abstraktionsnivå hand-
lar alltså om styrformer. kopplat till för-
valtningsstyrning resonerar han kring sex 
olika former. de första två formerna, or-
derstyrning och regelstyrning, hänförs till 
den direkta styrningen av förvaltningsmyn-
digheterna. den förra formen innebär att 
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förvaltningen styrs vid avgörandet i enskil-
da fall medan den senare främst omfattar 
riksdagens lagar och regeringens förord-
ningar. den indirekta styrningen består av 
fyra former: anslags-, rekryterings-, orga-
niserings- respektive informationsstyrning. 
till skillnad från övriga former är den sis-
ta styrformen i regel informell. i prakti-
ken kan allt som politikerna uttalar påver-
ka förvaltningen på något sätt oavsett i vil-
ket sammanhang uttalandet görs. Mer for-
mellt tillhandahålls information emeller-
tid genom bl a propositioner, motioner och 
betänkanden. för att detta ska betraktas 
som styrning är det dock viktigt att, såsom 
lundquist påpekar, politikerna de facto av-
ser att styra.27 

frågan är om styrningen med strategi 
kan hänskjutas till någon av lundquists 
former. Möjligen skulle en väldefinierad 
och medvetet formulerad strategi kunna 
kopplas till orderstyrning medan en vagt 
artikulerad strategi skulle kunna tolkas 
som informell informationsstyrning. Ett 
tredje alternativ är att strategier utgör en 
helt egen styrform som inte uppmärksam-
mats eller inkluderats av lundquist i hans 
generella modell, eftersom denna form är 
specifik för styrningen av militär verksam-
het. denna fråga faller emellertid utanför 
ambitionen med denna artikel.

avseende den tredje abstraktionsnivån, gra- 
den av precision, pekar lundquist grovt ut 
tre varianter. vid låg grad av precision är 
det frågan om ram- eller målstyrning, med-
an det vid hög grad av precision handlar om 
detaljstyrning. Däremellan återfinns pro- 
gramstyrning.28 tidigare utredningar har 
konstaterat att riksdagen beslutat målstyra 
försvarsmakten i operativa termer.29

nästa steg i teoridiskussionen är att sätta 
ovanstående resonemang kring styrnings-
system, styrningsformer och styrningstek-
niker i ett sammanhang. Även i detta fall 

är lundquist behjälplig. han beskriver en 
policyprocess med fem olika stadier där 
själva beslutsfattandet utgör det mellersta 
stadiet eller steget.30 de steg som föregår 
själva beslutet är initiering och beredning 
medan de efterföljande stegen är imple-
mentering och efterkontroll. lundquist på-
pekar att det i den demokratisk-parlamen-
tariska styrkedjan kan variera om ett ären-
de initieras av politiker, privata intressenter 
eller samhällsmedlemmar. han understry-
ker att förvaltning i vissa fall ”har rätt eller 
rent av skyldighet” att ta initiativ till att en 
fråga initieras.31 lundquist anser dock att 
förvaltningens huvuduppgifter är koppla-
de till uppgiften att bereda och implemen-
tera politikernas beslut. han beskriver be-
redning som det stadium då ”det materi-
al som erfordras som beslutsunderlag sam-
las in, värderas och sammanställs. det gäl-
ler information om mål, medel och alla ty-
per av resurser. slutprodukten i beredning-
en är ett förslag till beslut”.32

implementering innebär att beslutet rea-
liseras genom faktiska åtgärder, medan ef-
terkontrollen handlar om att värdera de vid-
tagna implementeringsåtgärderna efter nå-
gon standard. det är dock ytterst svårt att 
mäta i vilken utsträckning för svarsmakten 
löser de operativa uppgif terna. olika ut-
redningar har föreslagit att alternativa sce-
narier ska användas för detta ändamål.33 
det är möjligt att en strategi skulle kunna 
utgöra den standard lundquist talar om i 
kontrollstadiet.

vilken roll kan då, sammanfattningsvis,  
en strategi ges i den politiska styrningen av 
försvarsmakten? Baserad på främst lund- 
 quists arbeten om förvaltningsstyrning fram- 
träder åtminstone tre möjligheter. strategin 
skulle, för det första, under initieringsfa-
sen av styrningen, tillsammans med t ex 
de ekonomiska och organisa toriska ra-
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marna, kunna ange det utrymme inom vil-
ket försvarsmakten och andra myndighe-
ter hade att utforma sina beslutsunderlag 
och eventuella beslutsförslag. Uppenbart 
har politikerna själva emellertid inte lyck-
ats ta fram det styrverktyg de efterlyser. 
således verkar rollen för strategin i ini-
tieringsfasen vara överspelad, åtminsto-
ne vad avser det stundande försvarsbeslu-
tet. försvarsmakten och andra myndighe-
ter/organ måste kanske därför hjälpa den 
politiska ledningen på traven genom att, 
under beredningsfasen, ta initiativet ge-
nom att redovisa sin tolkning av innebör-
den av den politiska styrningen uttryckt i 
alternativa strategier. det är detta steg den-
na artikel kommer att studera närmare. 
avslutningsvis skulle strategin kunna an-
vändas som den standard lundquist talar 
om i efterkontrollen. resonemanget kring 
detta återupptas i det avslutande avsnittet.

Design: Framtagandet och 
värderingen av alternativa 
strategier
före det fördjupade resonemanget bör 
klar läggas att utgångspunkten tas i den 
strategiska defensiv som anses vara väl eta-
blerad inom svensk säkerhetspolitik vilket 
bl a konstaterats av flera av de forskare 
som diskuterades i avsnitt 1. innebörden 
av detta är att samtliga potentiella militä-
ra strategier enligt diskussionen i avsnitt 
3 måste kunna inrymmas i en vidare de-
fensivt inriktad politisk-strategisk dokt-
rin där även andra maktmedel och säker-
hetspolitiska instrument ingår för att upp-
nå de politiska målsättningarna. denna 
tradition kan anses vara oberoende av 
regeringskonstellation.34

Val av empiriskt material 

i en tidigare mer heltäckande och om-
fattande studie av försvarsdoktriner un-
der 1990-talet utgick författaren håkan 
Edström från det offentliga material de of-
ficiella aktörerna i den försvarspolitiska 
beslutsprocessen tagit fram i de olika pro-
cesstegen. Under initieringsfasen studera-
des t ex regeringens planeringsanvisning-
ar medan bl a propositioner, motioner och 
betänkanden beaktades under berednings-
fasen. denna artikel avgränsas dock till be-
redningsfasen och till två av de myndighe-
ter/organ som har till uppgift att redovisa 
beslutsunderlag: försvarsmakten respekti-
ve försvarsberedningen. stöd till detta val 
av empiri har hämtats från tidigare forsk-
ning av bl a Eva haldén, och går ut på att 
dessa dokument utgör centrala underlag i 
den försvarspolitiska beslutsprocessen.35 
Det ta material finns alltså redan framtaget 
som en del av underlaget inför stundande 
förs varsbeslut. samtidigt innebär valet av 
em  piriskt material till att forskningsfrå-
gan begränsas till att handla om huruvida 
försvarsmakten och försvarsberedningen 
ger erforderligt underlag för att en styr-
ning i termer av strategi överhuvudtaget 
ska kunna ske.

Hur konstrueras en militärstrategi?

vid utformandet och inriktningen av ett 
militärt försvar handlar ett första dilem-
ma om på vilken eskalations- eller kon-
fliktnivå utgångspunkten ska tas samt hur 
förhållandet mellan de båda nivåerna ska 
klarläggas. försvarsmaktens huvuduppgif-
ter är endast implicit kopplade till de oli-
ka nivåerna och handlar om att försvara 
sverige och främja svensk säkerhet, om att 
avvisa kränkningar av svenskt territorium 
och mot svenska suveräna rättigheter och 
intressen utanför detta, samt om att bistå 
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övriga myndigheter och samhället i öv-
rigt.36 oavsett i vilken nivå utgångspunkten 
tas måste en och samma försvarsmakt kun-
na hantera samtliga tilldelade uppgifter.

såväl den svenska som den norska mi-
litära doktrinen utgår från ett spektrum 
med två ytterligheter; högintensiv och låg-
intensiv konflikt.37 den svenska doktrinen 
tillför dessutom en dimension som berör 
graden av statlig inblandning i konflikten. 
gemensamt för bägge doktrinerna är att 
de fokuserar på situationer då de militära 
resurserna faktiskt används.

Barry Buzan resonerar istället kring ni-
våerna crisis avoidance, crisis management, 
war prevention och warfighting.38 håkan 
Edström för ett liknande resonemang och 
benämner dessa nivåer, eller situationer, 
krisförebyggande, krishanterande, krigsav-
hållande respektive krigsutkämpande.39 ge - 
mensamt för de båda forskarna är att de, 
utöver ett faktiskt insättande av de militä-
ra resurserna mot en motpart i en kris- eller 
krigssituation, även beaktar då resurserna 
används för att undvika att sådana situa-
tioner överhuvudtaget uppstår.

allt för många nivåer kan emellertid 
medföra att en redan komplex beslutspro-
cess blir än mer invecklad. i det fortsatta 
resonemanget tas därför utgångspunkt ni-
våerna krigsavhållande och krigsutkämpan- 
de. robert art skiljer mellan forceful och 
peaceful use of military power. Medan den 
förra varianten de facto handlar om att ut-
kämpa krig så går den senare ut på att ho-
ta om krig. ”Mainly in the hope that war 
can be avoided are threats usually ma-
de. for any given state, war is the excep-
tion, not the rule, in its relation with other 
states”.40 colin gray för ett liknande reso-
nemang: ”By strategy i mean the use that 
is made of force and the threat of force for 
the ends of policy” (grays kursivering).41 
Ett av skälen till avgränsningen är antagan-

det att försvar mot väpnat angrepp är den 
enskilt viktigaste uppgiften för en försvars-
makt, åtminstone i ett militärt alliansfritt 
land som sverige. det synes därför rimligt 
att utgångspunkten tas i arts och grays re-
sonemang.

Ett andra dilemma handlar om avväg-
ningen mellan offensiv och defensiv förmå-
ga. Barry Posen menar att offensiv ”aims  
to disarm an adversary – to destroy his ar-
med forces”, medan defensiv syftar till att 

“deny an adversary the objectives that he 
seeks” (Posens kursivering).42 Jack snyder  
är inne på samma linje: “a rational stra-
tegist’s choice of an offensive or a defen-
sive strategy should depend on national 
aims (i.e. foreign policy goals), technolo-
gical and geographical constraints, and 
the military balance.”43 Även stephen van 
Evera utvecklar tankarna kring detta mot-
satspar.44 i sin undersökning av svensk för-
svarsdoktrin under 1990-talet använde hå- 
 kan Edström en modell med fyra olika ut-
fall. Enligt Edström går en offensiv strate-
gi ut på att attackera motståndarens vitala 
värden (befolkning, infrastruktur etc) med-
an en semi-offensiv strategi går ut på att 
attackera motståndarens militära förmåga. 
den semi-defensiva strategin går ut på att 

”förvägra motståndaren att nå sina syften in-
om bedömd kostnadskalkyl […] samtidigt 
vill försvararen offra så lite som möjligt av 
de värden som skall försvaras, varvid ter-
ritoriet troligen är det bästa exemplet.”45 
i den svenska kontexten handlar en semi-
defensiv strategi om ett gränsnära försvar 
medan en defensiv handlar om det Edward 
luttwak benämner defense-in-depth, d v s 
djupförsvar.46

gemensamt för samtliga strategier ovan 
är att de fokuserar på den krigsutkäm-
pande nivån. Det finns dock även exem-
pel på resonemang kring offensiv-defensiv 
och den krigsavhållande nivån. Bland an-
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nat John Mearsheimer identifierar t ex två 
olika krigsavhållande strategier: deterren-
ce by denial respektive deterrence by reta-
liation.47 Medan den förra är defensiv i sin 
natur är den senare offensiv.

offensiv defensiv
krigsutkämpande 4 3
krigsavhållande 2 1

Figur 1: Modell av idealtyper vid konstruerande 
av alternativa strategier.

I figur 1 ovan sammanfattas resonemang-
et till att omfatta de krigsutkämpande och 
krigsavhållande eskalationsnivåerna samt 
för var och en av dessa ett offensivt och 
ett defensivt alternativ. Med detta som ut-
gångspunkt kan fyra olika strategier kon-
strueras. strategi 1 betecknas i det fortsatta 
resonemanget ”kosta mer än det smakar”, 
medan strategi 2 betecknas ”Öga för öga 

– tand för tand”, strategi 3 ”Bättre fly än 
illa fäkta” och strategi 4 ”anfall är bästa 
försvar”.

Hur kan en militärstrategis 
lämplighet värderas?

hur ska då de olika alternativa strategi-
erna jämföras och värderas? för det för-
sta är det viktigt att uppmärksamma inne-
börden av själva begreppet strategi. i den-
na artikel tas utgångspunkt i det resone-
mang som bland annat håkan Edström 
och dennis gyllensporre presenterade i sin 
studie av förenta nationernas militärstra-
tegi.48 Ett kriterium är konsistensen och ba-
lanseringen mellan strategins olika element, 
d v s mål, medel och metoder. Edström och 
gyllensporre skiljer mellan interdependent 
balancing, där de tre elementen, d v s mål, 
medel och metoder, ömsesidigt tillåts på-
verka varandra, hierarchical balancing, där 

ett av elementen tillåts påverka de andra 
två och där det inte finns något starkt sam-
band mellan dessa båda, sequential balan-
cing, där ett av elementen påverkar ett an-
nat som i sin tur påverkar det tredje, samt 
pooled balancing där det inte finns något 
starkt samband elementen emellan.

i det följande antas att statsmakterna ef-
tersträvar interdependent balancing och att 
det således ska finnas såväl samband som 
balans mellan strategins tre element. i det 
fortsatta resonemanget återges några vikti-
ga utgångspunkter för utformandet av mål, 
medel respektive metoder.

Målen för sveriges såväl säkerhets- som 
försvarspolitik fastställs av riksdagen. inför 
kommande försvarsbeslut ger försvars-
be redningens olika rapporter vägledning 
kring vad målen kan komma att omfatta. 
försvarsberedningen klargjorde i maj 2013 
att man ansåg att:

sverige främst måste kunna värna lan-
dets suveränitet, svenska rättigheter och 
intressen, våra grundläggande värdering-
ar samt skydda svensk handlingsfrihet in-
för politisk, militär eller annan påtryck-
ning. om det krävs ska vi kunna försva-
ra sverige mot incidenter och väpnat an-
grepp och bidra till att säkerställa samhäl-
lets skydd mot kriser, incidenter och an-
grepp.49

synen på de militära medlen och metoder-
na framträder också i försvarsberedning-
ens olika rapporter men även i olika mili-
tära doktriner. i t ex såväl den svenska som 
den norska doktrinen betonas krigförings-
förmåga. denna sägs bestå av de fysiskoch 
de konceptuella samt de moraliska fakto-
rerna.50 Bedömningen är att krigförings-
förmåga i mångt och mycket handlar om 
medlens utformande och även huvudinrikt-
ningen av dess tänkta användande, d v s 
metoderna. dessa faktorer anses nämligen 
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i växelverkan skapa förutsättningarna för 
olika alternativa operativa principer; ut-
nötnings- respektive manöverkrigföring.51

det är dock viktigt att understry-
ka att det inte utan vidare resonemang 
går att applicera principer framtagna för 
den operativa nivån även på den militär-
strategiska nivå det här är frågan om. 
Man överkrigföringens principer kan så-
ledes ha delvis olika innebörd beroende 
på ledningsnivå. Mer om detta i resone-
manget kring respektive alternativ strate-
gi. redan nu kan emellertid konstateras att 
den princip clausewitz slog fast, d v s kri-
get som en fortsättning på politiken om än 
med andra medel, innebär politikens supe-
rioritet i förhållande till alla militära nivå-
er.52 detta avser mål såväl som medel och 
metoder. Bland annat Edward luttwak har 
utvecklat en modell där interaktionen mel-
lan de politisk-strategiska och militärstra-
tegiska nivåerna beskrivs.53 detta innebär 
således att en militärstrategi inte kan utfor-
mas utan hänsynstagande till olika säker-
hetspolitiska vägval som t ex alliansfrihet 
eller alliansanslutning.

i den svenska säkerhets- och försvarspoli-
tiska debatten synes tre huvudalternativ 
finnas i detta avseende. Det första alterna-
tivet utgörs av den traditionella alliansfri-
heten syftandes till neutralitet vid krig i 
vårt närområde.54 det andra alternativet 
är ett svenskt natomedlemskap som kom-
plement till dagens EU-medlemskap.55 det 
tredje alternativet utgörs av dagens solida-
ritetspolitik gentemot de andra nordiska 
staterna samt de övriga EU-medlemmarna, 
det fördjupade militära samarbetet inom 
norden samt partnerskapet med nato. för- 
svarsberedningen anser t ex att ”samar-
betet med nato bör fortsätta utveck-
las inom ramen för det svenska partner-
skapet. sveriges samarbete med nato be-

gränsas ytterst av att vi inte åtar oss för-
svarsförpliktelser.” Det finns alltså inga 
andra begränsningar inom försvarsområ-
det än ”att samarbetet inte innebär ömse-
sidiga försvarsförpliktelser.”56 detta är så-
ledes den etablerade konsensuslinjen inom 
svensk säkerhets- och försvarspolitik.

det är också viktigt att notera strategi-
begreppets inbyggda dualism. Å ena sidan 
handlar det om att ange riktlinjerna för 
hur försvarsmakten ”skall agera och nytt-
ja disponibla resurser i en viss typ av situ-
ation för att nå ett visst syfte.” Å andra si-
dan handlar det om ”en styrning vad av-
ser bl a anskaffning av materiel samt ut-
bildning och övning med personal”.57 lars 
Wedin benämner det senare som resursstra-
tegi medan det förra enligt hans definition 
är operationell strategi.58

det anses vara rimligt att anta att den 
politiska ledningen strävar efter att i det 
längsta behålla den politiska handlingsfri-
heten.59 detta kan innebära att den val-
da resursstrategin inte utreras mot något 
av de fyra skisserade alternativen i figur 1. 
konsekvensen av detta är att det således 
främst är den operativa strategin som un-
dersökningen fokuserar på.

Generisk utformning av 
militärstrategi
som tidigare nämnts så bör utformningen 
av militärstrategi ta sin utgångspunkt i oli-
ka säkerhets- och försvarspolitiska vägval. 
Ett sådant vägval berör sveriges förhållan-
de till EU respektive nato. i nedanståen-
de resonemang tonas emellertid frågan om 
neutralitet, partnerskap eller alliansanslut-
ning ned.
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Strategi 1: Kosta mer än det 
smakar 

den första alternativa strategin utgår från 
ett defensivt uppträdande och den krigs-
avhållande situationen. det handlar allt-
så om defensiv avskräckning, d v s om att 
förneka motståndaren från att nå sina mål 
med de medel denne bedöms vara beredd 
att avdela. Underförstått kan motstånda-
ren inte avdela mer medel eftersom dessa 
antas behövas gentemot huvudmotstånda-
ren. traditionellt var denna s k marginal-
doktrin en hörnsten i svensk försvarspoli-
tik under det kalla kriget. Motståndarens 
medel utgörs i resonemanget av en kom-
bination av tid samt materiella och per-
sonella resurser. historiska exempel på 
ett lyckat tillämpande av denna strategi 
är carl Xiv Johans centralförsvarsstrate-
gi från tidigt 1800-tal.60 Exempel på miss-
lyckanden utgörs av bl a frankrikes tilltro 
till Maginotlinjen under mellankrigstiden 
på 1920- och 1930-talen.61

försvarsberedningen betonar den krigs-
avhållande eskalationsnivån: ”den svens-
ka säkerhetspolitiken ska, inom ramen för 
målen för vår säkerhet, förebygga krig och 
framväxten av hot mot svensk, nordisk 
och europeisk säkerhet.”62 Å andra sidan 
handlar det citerade resonemanget möjli-
gen mer om säkerhetspolitikens inriktning 
än om nyttjandet av det militära maktmed-
let inom ramarna för den övergripande sä-
kerhetsstrategin.

Även försvarsmakten betonar den krigs-
avhållande eskalationsnivån: ”En egen mi-
litär förmåga att föra väpnad strid avser 
att avskräcka en potentiell motståndare 
från att vidta oönskade åtgärder. därmed 
skapas en tröskeleffekt mot militärt våld. 
det minskar risken för att ett överras-
kande angrepp leder till ett omedelbart 
avgörande.”63 försvarsmakten för även 

ett resonemang kring konsekvenserna om 
en defensiv krigsavhållande strategi skulle 
misslyckas. Ett av de tre koncept som ut-
vecklas, det reaktiva, kan påstås ha sitt in-
tellektuella ursprung i strategi 1. i denna 
artikel behandlas dock det reaktiva kon-
ceptet under strategi 3 nedan.

i en foi-rapport slås fast att försvars-
maktens traditionella huvuduppgift va-
rit att verka krigsavhållande. rapportens 
författare, krister andrén, menar att den-
na uppgift löstes genom att ”en defensivt 
blockerande förmåga mot ett väpnat an-
grepp från en stormakt” och benämner den 
olönsamhetsdoktrinen. ”avhållandet hand-
lar ytterst om att i förväg övertyga poten-
tiella angripare om att kostnaderna för att 
genomföra ett angrepp är högre än de möj-
liga vinsterna” resonerar andrén.64

Det finns en rad problem med det bak-
omliggande resonemanget kring denna stra-
tegi. Ett första problem är att sverige aldrig 
med säkerhet kan veta hur mycket medel i 
form av tid och resurser motståndaren är 
beredd att avdela och vilka metoder den-
ne är villig att tillämpa. sveriges strategiska 
kalkyler kan m a o hamna helt fel i förhål-
lande till den presumtive motståndarens di-
to. i stället för att verka avhållande kan det 
svenska uppträdandet därför istället kom-
ma att verka inbjudande.

Ett andra problem är att, även om de 
svenska kalkylerna skulle visa sig vara rik-
tiga, så bygger strategin på uthållighet och 
utnötning där sveriges försvar, främst i 
kvantitativa termer, anses relativt jämbör-
digt med de resurser motståndaren bedöms 
ha vilja och/eller förmåga att avdela. om 
symmetrin faller, t ex på grund av att mot-
ståndaren är kvalitativt överlägsen, uppstår 
en ofördelaktig asymmetri i fråga om de 
fysiska faktorerna. strategin måste m a o 
ges trovärdighet genom ett i såväl kvanti-
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tativt som kvalitativt avseende starkt mili-
tärt försvar.

det tredje problemet är dock det all-
varligaste: om avskräckningen misslyckas 
kommer kriget i huvudsak att utkämpas i 
sverige. allvaret ligger i att ett militärt för-
svar som utformats för att förebygga kon-
flikter och krig inte med självklarhet är er-
forderligt flexibelt för att kunna ge den mi-
litära, och ytterst politiska, handlingsfrihet 
situationen troligen skulle kräva.

Strategi 2: Öga för öga och tand för tand 

Utgångspunkt för den andra alternativa 
strategin tas också i den krigsavhållande es-
kalationsnivån men utgår, till skillnad från 
strategi 1, från ett offensivt uppträdande. 
den offensiva avskräckningen handlar om 
att hota den potentiella motståndaren med 
att svara med samma mynt. om denne t ex 
hotar att angripa sverige med markrobo-
tar så hotar sverige att bemöta ett sådant 
angrepp med samma medel och metoder. 
om motståndaren hotar att utföra en cy-
berattack mot sverige så hotar sverige att 
svara med liknande attacker. historiska 
exempel på ett lyckat tillämpande av den-
na strategi är karl Xi:s väpnade neutrali-
tet med stöd av bl a indelningsverket under 
1600-talets sista två decennier.65 Exempel 
på misslyckanden utgörs av bl a aten före 
det Peloponnesiska kriget under 400-talet 
f kr.66

försvarberedningen menar att sverige 
med försvarsmaktens förmåga att kunna 
möta ett väpnat angrepp tillsammans med 
politiska, diplomatiska och ekonomiska 
medel skapar ”en tröskel för den som skul-
le vilja angripa sverige, eller utöva påtryck-
ningar med militära maktmedel.”67 detta 
ska ske såväl enskilt som tillsammans med 
andra och såväl inom som utom sverige. 
stridskrafterna ska dessutom utformas för 

uppgifter inte enbart i sverige utan även i 
sveriges närområde. detta antyder att trös-
keleffekten avses skapas genom att aktivt 
uppträdande.

försvarsmakten menar att såväl den 
svenska solidaritetsförklaringen som soli-
daritetsklausulen i EU:s lissabon-fördrag 
inte bara kan bidra till att avskräcka en 
potentiell motståndare från att angripa 
sverige utan även till att ”förstärka tröskel-
effekten och, i det fall en väpnad konflikt 
uppstår, genom tillkommande förband bi-
dra till att tvinga en motståndare till att av-
bryta sin aktion eller för att besegra denne” 
(försvarsmaktens kursivering).68 Uppen-
bart är försvarsmakten här inne på en of-
fensiv variant av avskräckning men det är 
oklart vilken roll svenska militära förband 
för väntas ha inom ramen för operationer-
na som genomförs i syfte att tvinga eller 
besegra motståndaren.

andrén talar explicit om deterrence by 
punishment och menar att detta för svenskt 
vidkommande innebär ”en tröskelförmåga 
som kan ge en angripare strategiskt känn-
bara uppoffringar i en vidare ram” i eget 
syfte att ”kunna bädda för snabbt och ef-
fektivt stöd från omvärlden, samt ytterst 
också om en förmåga att aktivt kunna lyf-
ta en konflikt till en sådan nivå att ett di-
rekt stöd ter sig sannolikt.” andrén me-
nar att denna strategi i allt väsentligt behö-
ver utgå från ett indirekt förhållningssätt. 

”det kan ske genom egna system med för-
måga att tillfoga angriparens vitala funk-
tioner motsvarande skador och genom sys-
tem som på andra sätt gör det troligt att 
angriparen måste utgå från en hög risk för 
en utvidgning av konflikten.”69

Även denna strategi omgärdas av ett antal 
försvårande omständigheter. Ett första pro-
blem är att motståndaren förmodligen har 
eskalationsdominans. det innebär att den-
ne alltid kan hota att använda medel och/
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eller metoder som sverige saknar förmåga 
och/eller vilja att bemöta. Ytterst handlar 
det naturligtvis om kärnvapen och andra 
massförstörelsevapen. Problematiken med 
eskalationsdominansen gäller givetvis även 
i det fall avskräckning en misslyckats och 
ett krig, trots de svenska ansträngningarna, 
inte går att undvika. Även om detta krig 
kommer att utkämpas både i sverige och 
på motståndarens territorium så innebär 
dennes överlägsenhet i att kunna trappa 
upp konflikten att Sverige är mycket käns-
ligt för påtryckningar i den krigsavhållan-
de fasen, d v s innan dess att konflikten 
övergått till att bli väpnad.

Ett andra problem är att strategin bygger 
på en duellsituation där sverige, i främst 
kvalitativa termer, anses relativt jämbör-
dig med motståndaren. om symmetrin fal-
ler, t ex p g a att motståndaren är kvanti-
tativt överlägsen, uppstår en ofördelaktig 
asymmetri i fråga om de fysiska faktorer-
na. strategin måste m a o ges trovärdighet 
genom ett i såväl kvantitativt som kvalita-
tivt avseende starkt militärt försvar.

Ett tredje problem är att för att strate-
gin ska bli trovärdig kan inslag av svens-
ka angrepp i förebyggande syfte behöva 
ingå. det innebär att sverige redan i den 
krigsavhållande fasen måste kunna hota  
att angripa motståndaren innan denne fy-
siskt har attackerat sverige. frågan är om 
ett sådant proaktivt agerande har den poli-
tiska och juridiska acceptans som krävs.70 
Motståndaren kan komma att syna sveriges 
kort och om sveriges politiska ledning då 
tvekar faller hela strategin.

Strategi 3: Bättre fly än illa fäkta

till skillnad från de båda föregående strate-
gierna utgår strategi 3 från den krigsutkäm-
pande eskalationsnivån. den tar dessutom 
sin utgångspunkt i ett defensivt uppträdan-

de och bygger liksom strategi 1 på margi-
naldoktrinens principer. Utgångs punkt en 
är föreställningen om att det inte går att 
tänka sig att ett militärt angrepp i sveri ges 
närområde skulle kunna ske isole rat mot 
en enskild stat. det går inte, menar för-
svarseredningen ”att se militära konflik-
ter i vårt närområde som skall påverka en-
dast ett land.”71 denna defensiva strategi 
går ut på att undvika att förlora förmågan 
att fortsätta kriget. det gäller m a o att för-
neka motståndaren ett isolerat militärt av-
görande gentemot sverige och att vinna tid 
så att en lösning på den överordnade kon-
fliken hinner infinna sig. Detta gäller oak-
tat vilken säkerhetspolitisk lösning sverige 
valt. historiska exempel på ett lyckat til-
lämpande av denna strategi är fredrik den 
store under sjuårskriget på 1700-talet.72 
Exempel på misslyckanden utgörs av bl a 
av gustav iv adolfs krig mot ryssland 
1808–1809 då finland gick förlorat.73

försvarberedningen för inte något ex-
plicit resonemang kring denna strategi.  
kopplat till diskussionen kring de civila de-
larna av totalförsvaret betonas dock ”att 
det är av särskild betydelse att det civila 
försvaret bidrar till försvarsmaktens ope-
rativa förmåga vid höjd beredskap och 
krig.” vidare klarläggs att det civila för-
svaret behöver ha en uthållighet över tid 
för att ”kunna upprätthålla och säkerstäl-
la försvarets samlade förmåga inför och 
vid ett angrepp”. Uthålligheten definieras 
till att vara 5-10 dagar, varunder säkerstäl-
landet av de viktigaste samhällsfunktioner-
na och värnandet av civilbefolkningen pri-
oriteras.74 detta stämmer väl överens med 
försvarmaktens reaktiva koncept som be-
handlas nedan.

försvarsmakten presenterar tre alterna-
tiva operativa koncept som skulle kun-
na tillämpas vid ett väpnat angrepp mot 
sverige, d v s i den krigsutkämpande es-
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kalationsnivån. koncepten motsvarar i 
mångt och mycket olika strategier. två av 
dem kan härledas till defensivt uppträdan-
de. det som skiljer dessa båda koncept är 
graden av offensiva inslag. det s k aktiva 
konceptet sägs gå ut på att ”möta en mot-
ståndare med manöverkrigföring med hög 
operativ rörlighet samt att kunna kraft-
samla stridskrafterna för att uppnå lo-
kal överlägsenhet.”75 syftet med striderna 
är att genom en kombination av fördröj-
ningsstrid och anfall försvåra för angripa-
ren att nå ett tidigt avgörande.

det s k reaktiva konceptet går ut på att 
”störa motståndarens operationer och så 
länge som möjligt förhindra ohotad kon-
troll av vitala objekt och områden. detta 
genomförs genom att man säkerställer ut-
hålligheten för egna stridskrafter för att 
kunna ta upp striden med motståndaren 
i ett senare skede inom ramen för säker-
het tillsammans med andra.”76 syftet med 
striderna i detta koncept är att genom för-
dröjningsstrid på svenskt territorium för-
svåra för motståndaren att nå ett tidigt av-
görande. Medan tidiga insatser med luft-
stridskrafter och marina dito är prioritera-
de i det förra konceptet så är fokus i det 
senare konceptet skydd av befolkning och 
infrastruktur. som en konsekvens av den 
högre prioriteringen av markstridskrafter-
na i detta senare konceptet medger det, till 
skillnad från det förra konceptet, en större 
markterritoriell täckning.

andrén slår fast att en småstat som 
sverige normalt måste ”kunna besvara an-
griparens aggression på ett sätt som in-
te skadar den själv mer än motståndaren.” 
det var därför, menar andrén, som sverige 
valde bort optionen om egna kärnvapen i 
och med försvarsbeslutet 1968. för små-
staten handlar det enligt andrén om att 

”ha adekvata medel för att kunna reage-
ra med fn-stadgans principer som grund, 

d v s med medel som på ett rimligt pro-
portionellt sätt svarar mot situationens 
krav.”77

liksom de båda föregående strategierna 
är även detta alternativ inte utan fallgro-
par. Ett första problem är att motstånda-
rens metoder inte synes vara inkluderade 
i kalkylen. Motståndaren kan om sverige 
är framgångsrikt tvingas att, inom ramen 
för avdelade medel, justera sina metoder 
på ett för sverige ofördelaktigt sätt. Ett så-
dant sätt kan t ex vara att inte bara bekäm-
pa militära utan även civila mål. det kan 
m a o uppstå en asymmetri avseende mo-
ralfaktorerna. Denna asymmetri kan fin-
nas redan initialt.

Ett andra problem utgörs av att den 
operationskonst som utvecklats i inte ba-
ra sverige utan i hela västvärlden sedan 
Usa:s krig mot irak 1990–1991 bygger på 
manöverteori.78 denna är dock inte utre-
rad gentemot de operativa principer som 
behövs för denna strategi. här kan istäl-
let motsvarande principer som tillämpas i 
fleet in being behöva tillämpas på samtliga 
försvarsgrenar. det är tveksamt om viljan 
och förmågan att genomföra de justering-
arna av de konceptuella faktorerna som är 
nödvändiga för att göra denna strategi tro-
värdig föreligger. Möjligen var inte ens den 
svenska operativa principen möta-hejda-
slå från det kalla kriget fullt förenlig med 
denna strategi.

Ett tredje problem är att undgå upp-
täckt och motstå bekämpning blir viktiga-
re än att själv kunna bekämpa motstånda-
ren i denna strategi. det är inte denna prin-
cip som legat till grund för utvecklingen 
av det svenska försvarets fysiska faktorer. 
Utspridning av stridsflyg på flera baser är 
ett konkret exempel på åtgärder som krävs 
i denna strategi.
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Strategi 4: Anfall är bästa försvar

det fjärde och sista alternativet utgörs av 
en offensiv strategi vars fokus är att bryta 
motståndarens vilja och/eller förmåga att 
fortsätta kriget. tvärtemot strategi 3 hand-
lar denna strategi således om att fram-
tvinga ett militärt avgörande. detta avgö-
rande ska dessutom ske på sveriges villkor 
och, i så stor utsträckning som möjligt, ut-
anför sveriges territorium. det torde där-
för vara nödvändigt att involvera fler aktö-
rer än enbart sverige och dess motståndare. 
detta kan komma att behöva ske genom 
en eskalation av konflikten så att omgivan-
de stater inte längre kan förhålla sig passi-
va. historiska exempel på ett lyckat tilläm-
pande av denna strategi är gustav iii:s krig 
mot ryssland 1788–1790, då det militärt 
svagare sverige valde att föregå ett ryskt 
angrepp och sålunda själv tog initiativet.79 
Exempel på misslyckanden utgörs av bl a 
karl Xii:s kontinuerliga anfallskrig under 
det stora nordiska kriget under 1700-talets 
första två decennier.80

försvarberedningen återkommer upp-
repande gånger till såväl den unilaterala 
svenska solidaritetsförklaringen som arti-
kel 222 i fördraget om EU:s funktionssätt 
och artikel 42:7 i fördraget om EU. om en 
annan EU-medlem eller ett nordiskt land 
skulle drabbas av ett angrepp så kommer 
sverige inte ”att förhålla sig passivt” klar-
lägger försvarsberedningen.81 detta resone-
mang innebär således att sverige, även om 
landet självt inte blivit direkt indraget i den 
aktuella konflikten, kommer att agera ak-
tivt. huruvida detta aktiva agerande även 
inkluderar svenska militära resurser står in-
te helt klart. i mer generella termer menar 
försvarsberedningen att sverige bör ”ut-
veckla förutsättningarna för att ge och ta 
emot stöd, som också kan vara militärt.”82

Ett av de operativa koncept försvarsmak-
ten presenterat, det proaktiva, går ut på att 
tidigt ”slå mot motståndarens kritiska sår-
barheter på ett stort operationsdjup. […] 
syftet är att genom offensiva åtgärder ti-
digt försvåra eller fördröja motståndarens  
agerande.”83 att de svenska insatserna bör  
genomföras tidigt vid en konflikt motive-
ras dels av att motståndarens förband kan 
vara utsatta och känsliga för angrepp, dels 
av att de svenska offensiva insatserna an-
ses behöva bestå av en viss volym. Mot-
ståndarens får alltså inte ha hunnit bekäm-
pa en allt för stor del av den svenska offen-
siva kapaciteten.

andrén avfärdar delvis denna strategi i 
sin foi-rapport. ”En grundläggande ut-
gångspunkt är” menar han ”att sverige 
aldrig kan räkna med att själv kunna age-
ra pre-emptivt med militära medel mot en 
hotande stormakt.” istället resonerar han 
kring en svensk andraslagsförmåga som 
skall ha ”en effektiv förmåga att hota en 
angripares resurser och förmågor på stor 
bredd i tid och rum även efter att ha ut-
satts för en omfattande och överrumplan-
de bekämpning.”84

föga förvånande är heller inte detta al-
ternativ oproblematiskt. Ett första pro-
blem gäller huruvida viljan hos en mot-
ståndare som har tagit initiativet till en 
väpnad konflikt överhuvudtaget låter sig 
brytas om denne dessutom har överlägsna 
förmågor, i åtminstone kvantitativt avse-
ende. det svenska försvarets fysiska fakto-
rer måste därför vara kvalitativt överlägs-
na motståndarens för att denna strategi ska 
te sig trovärdig. dessutom måste de ha till-
räcklig numerär. det kvantitativa underlä-
get får m a o inte vara för stort.

Ett andra problem rör den politiska tra-
ditionen i sverige. frågan är om den stra-
tegiska kulturen medger en diskussion om 
vilka mål utanför sveriges territorium som 
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skulle kunna komma i fråga för försvars-
makten att angripa.85 Även om en sådan 
diskussion skulle komma tillstånd är frå-
gan om den skulle kunna omgärdas av er-
forderlig sekretess. för att man överhuvud-
taget ska göra denna strategi möjlig bör in-
te de mål sverige kan komma att angripa 
offentliggöras. om så skulle ske ges mot-
ståndaren en möjlighet att vidta preven-
tiva åtgärder. sverige bör m a o tillämpa 
s k flexibel respons med hög grad av såväl 
politisk som militär handlingsfrihet. detta 
är resurskrävande i såväl kvalitativa som 
kvantitativa termer.

Ett tredje problem med denna strategi är 
att sverige kan komma att tvingas att, in-
om ramen för avdelade medel, justera si-
na metoder på ett för sverige ofördelaktigt 
sätt om de inledande insatserna misslyckas. 
om sverige t ex haft en öga-för-öga strate-
gi och byter till öga-för-tand är det inte sä-
kert att sverige har utvecklat de konceptu-
ella faktorerna i sådan omfattning att po-
litisk acceptans för de ändrade metoder-
na kan erhållas. En ändrad metod skulle 
bl a kunna knyta an till det andra proble-
met ovan och handla om att byta mål för 
de svenska angreppen på motståndaren. 
Målen skulle inledningsvis kunna utgöras 
av den militära förmåga motståndaren an-
vänder mot sverige till att bli den militära 
förmåga som motståndaren bedöms behö-
va vid en eventuell väpnad strid mot den-
nes huvudmotståndare. sverige skulle i så 
fall vara den part som tog initiativ till att 
eskalera konflikten. Frågan är om detta är 
politiskt acceptabelt.

Sammanfattning och slutsatser
hur väl motsvarar då försvarsmaktens 
respektive försvarsberedningens underlag 
i beredningsfasen behovet av strategier? 
den senare aktören har en tendens att föra 

ett säkerhets- snarare än ett försvarspoli-
tiskt resonemang och har uppenbara svå-
righeter att uttrycka sig i mer militärstra-
tegiska termer. att övergripande resonera 
kring att förebygga krig och framväxten 
av hot mot svensk, nordisk och europe-
isk säkerhet är helt enkelt för abstrakt för 
att ge den vägledning som här efterfrågas. 
försvarsberedningen konkretiserar inte vil-
ken roll de militära medlen bör ges i för-
hållande till de politiska, diplomatiska och 
ekonomiska medlen. Endast svepande be-
rörs såväl de militära som de civila delarna 
av totalförsvaret vilket helt enkelt inte är 
tillfyllest kopplat till den styrning som är 
undersöks. inte någonstans för försvars-
beredningen ett samlat resonemang kring 
mål, medel och metoder. detta gäller såväl 
på den säkerhets- som på den försvarspoli-
tiska nivån. frånvaron av militärstrategisk 
diskussion och överväganden är påtaglig. 
Det finns m a o endast otydliga fragment 
av det resonemang kring strategi som här 
efterfrågas.

den förra aktören för emellertid otve-
tydigt ett resonemang i strategiska ter-
mer. tre alternativa koncept – reaktiv, ak-
tiv och proaktiv – används för att förtyd-
liga övervägandena och för att presentera 
olika valalternativ. resonemanget förs öm-
som kopplat till avskräckning och skapan-
det av tröskeleffekt, ömsom kopplat till att 
tvinga eller rent av till att besegra en mot-
ståndare. dessvärre riskerar argumentatio-
nen stundtals att förvirra snarare än att för-
klara eftersom gränsen mellan den krigs-
avhållande och den krigsutkämpande ni-
vån inte är explicit och eftersom övergång-
en mellan de olika nivåerna inte klarläggs. 
försvarsmakten förklarar lika lite som för-
svarsberedningen vem/vilka som bedöms 
vara sveriges allierade och bundsförvant/er. 
denna informationslucka blir påtaglig i re-
sonemanget kring stridernas förande i se-
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nare skeden av konflikten inom ramen för 
vad som kallas ”säkerhet tillsammans med 
andra”. försvarsmakten förtydligar hel-
ler inte vilken roll de svenska militära re-
surserna förväntas ha inom den med andra 
stater gemensamma krigföringen. 

Ytterligare en försvårande omständighet 
är att försvarsmakten i sitt resonemang 
tenderar att komma in på operativa sna-
rare än strategiska principer. innebörden 
av begrepp som manöverkrigföring, kritis-
ka sårbarheter, operativ rörlighet, opera-
tivt djup, kraftsamling, lokal överlägsen-
het, möta, störa, försvåra samt fördröj-
ningsstrid respektive anfallsstrid och en 
kombination av dessa stridssätt torde va-
ra självklara för den militärt skolade för-
svarsmaktsledningen. hur civila politiker 
tolkar dessa begrepp samt deras inbördes 
sammanhang och konsekvenserna av det-
ta är emellertid allt annat än givet och där-
med är det svårt att se hur den politiska 
styrningen skulle kunna underlättas.

risken är m a o uppenbar att det saknas 
ett gemensamt strategiskt språk och att po-
litiker och militärer därför talar förbi var-
andra. Medan de förra i abstrakta ordalag 
resonerar om säkerhetspolitik för de sena-
re operativa överväganden. av ovanståen-
de exempel synes detta troligen mest vara 
kopplat till ett av strategins element; me-
tod. Politikerna har förmodligen lättare 
att ta till sig ett resonemang kring de mer 
konkreta medlen. Stridsvagnar, stridsflyg-
plan och korvetter kan ju dessutom över-
sättas till ekonomiska termer vilket torde 
vara betydligt mer bekant för den politis-
ka ledningen. som tidigare konstaterats 
har riksdagen alltså beslutat att målstyra 
försvarsmakten i operativa termer.86 att 
enbart tala om mål och medel, och dessut-
om i olika sammanhang, är emellertid inte 
tillfyllest om styrning med strategier efter-
strävas. det handlar då om pooled balan-

cing där det således inte finns något starkt 
samband elementen emellan och där dess-
utom ett av elementen tenderar till att helt 
saknas.

varför har då sverige inte lyckats nå dit-
hän och formulerat en strategi? här kan 
det vara intressant att än en gång återkopp-
la till lundquist. han menar att huruvida 
försöken att styra i slutänden lyckas eller 
misslyckas beror på två omständigheter. 
det beror enligt lundquist, för det första, 
på den styrandes kapabiliteter och priori-
teter samt, för det andra, på vad den styrde 
förstår, kan och/eller vill. Förståelsen bott-
nar i om den styrde ”begriper innebörden i 
styrningen” medan kunnandet åsyftar den-
nes kapabilitet att i form av bl a faktisk 
kunskap och viljan åsyftar den styrdes öns-
kan och intentioner.87 Men tänk om dessa 
egenskaper också är giltiga för den styran-
de, d v s den politiska ledningen? redan in-
ledningsvis berördes politikernas eventuel-
la okunskap respektive ovilja att tillämpa 
strategier i styrningen av försvarsmakten. 
tänk om politikerna istället helt enkelt in-
te begriper innebörden i styrningen i ter-
mer av strategier trots att de själva så ofta 
efterlyser just detta? 

som tidigare påpekats så har olika ut-
redningar föreslagit att alternativa scenari-
er bör användas som ett led i den politiska 
styrningen av försvarsmakten. rimligen är 
det inte scenarierna själva som är det in-
tressanta. de bör nog snarare ses som ett 
instrument att pröva den svenska militä-
ra strategin. Evalueringen bör m a o leda 
fram till en formulering av en strategi inne-
hållandes samtliga tre element och där des-
sa balanserats med varandra. scenarierna 
bör således ses som ett pedagogiskt verk-
tyg med vars hjälp den politiska och den 
militära ledningen ska hitta varandra i for-
mulerandet av strategier som är begripliga 
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för båda parter och som omfattar samtli-
ga tre element.

kontentan av detta resonemang är att 
det inte räcker med att strategier tas fram i 
beredningsfasen som varit i fokus för den-
na undersökning. strategierna måste dess-
utom förfinas och prövas i efterkontrollen 
för att de ska kunna anses ha den styrande 
funktion det här är frågan om. syftet med 
denna artikel har varit att undersöka om, 
och i så fall hur, brister i den svenska be-
slutsprocessen kan förklara varför sverige 
politiska ledning inte styr försvarsmakten 
med strategier. Med ovanstående resone-
mang anses detta syfte härmed vara upp-
nått. det är därmed dags att börja blicka 
framåt.

Avslutning – Militärstrategins 
roll i den politiska styrningen
försvarsberedningen understryker att den 

”solidariska säkerhetspolitiken är grunden 
för försvars- och säkerhetspolitiken och 
därmed också för försvarsplaneringen.” En- 
ligt försvarberedningen måste försvarspla-
neringen dessutom ”utgå från det moder-
na krigets karaktär”. Ett annat viktigt in-
gångsvärde utgörs av försvarsberedningens 
konstaterande att försvarsmakten förvis-
so ”ska kunna leda och genomföra gemen-
samma operationer med våra stridskrafter” 
men att större ”gemensamma operationer 
kommer alltid att genomföras i en multi-
nationell kontext.”88

samtliga dessa aspekter är viktiga vid 
utformandet av en ny militärstrategi. det 
har tidigare noterats att det finns tre alter-
nativ avseende det säkerhetspolitiska väg-
valet representerat i riksdagen. den soli-
dariska säkerhetspolitiken är det alternativ 
som fastställts vara gällande. det innebär 
att den nya strategin måste utgå från detta 
samtidigt som samtliga säkerhetspolitiska 

alternativ borde beaktas vid konskevens-
analyserna. detta ligger dock utanför am-
bitionen med denna artikel. viktigt för det 
fortsatta resonemanget är dock att än en 
gång ta fasta på målet med säkerhetspoliti-
ken. sverige måste alltså kunna värna:

landets suveränitet, svenska rättigheter 
och intressen, våra grundläggande värde-
ringar samt skydda svensk handlingsfri-
het inför politisk, militär eller annan på-
tryckning. om det krävs ska vi kunna för-
svara sverige mot incidenter och väpnat 
angrepp och bidra till att säkerställa sam-
hällets skydd mot kriser, incidenter och 
angrepp.89

det moderna krigets karaktär har beaktats 
i den inledande konsekvensanalysen som 
presenterats till var och en av de fyra strate-
gierna. här behöver givetvis mer göras och 
även i detta avseende bidrar försvarsbered-
ningens olika rapporter till vägledningen:

En konflikt med en kvalificerad motstån-
dare skulle förmodligen vara högintensivt 
och ha ett snabbt förlopp. i första hand 
skulle konventionella och högteknologis-
ka stridsmedel användas. cyberattacker 
och informationskrigföring kommer att 
vara en del i krigföringen. striden karak-
täriseras av fjärrstridsmedel mot kritisk 
infrastruktur och samhällsviktiga funk-
tioner, lättrörliga förband för att ta nyck-
elterräng och för att framgruppera viktiga 
skydds- och bekämpningssystem. strids- 
avstånden bedöms ofta vara långa. Utveck- 
lingen av långräckviddiga bekämpnings-
system och andra krigföringsmetoder har 
generellt utökat det operativa rummet 
och därmed minskat behovet av att besät-
ta geografiska områden för att nå målen 
med en militär operation. att besätta ter-
ritorium behöver inte vara ett självända-
mål.90

En intressant notering i detta sammanhang 
är kopplingen till tidsförhållandena och 
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det snabba händelseförlopp försvarsbered-
ningen beskriver. Möjligen ska den uthål-
lighet de civila delarna av totalförsvaret 
föreslås ha, d v s 5-10 dagar, tolkas som 
försvarsberedningens bedömningar i dessa 
avseenden. kanske också Överbefälhavaren 
(ÖB) sverker göranssons uttalanden om 
det militära försvarets uthållighet, det s k 
en-veckas-försvaret, ska ses mot denna 
bakgrund.91 oaktat såväl försvarsbered-
ningens som ÖB:s bevekelsegrunder bör 
krav på tillgänglighet, beredskap respektive 
uthållighet kopplas till denna dimension.

den tredje och sista aspekten som är 
värd att ta fasta på inför det fortsatta ar-
betet med att ta fram operationella stra-
tegier är tillgången på medel, d v s strids-
krafter. försvarsberedningen har i sina rap-
porter 2013 och 2014 gett förslag på vad 
resursstrategin syftar till att åstadkomma. 
sålunda ska försvarsmakten bl a bestå av 
följande plattformar och förband:

• 70 stridsflygplan av typ JAS39E,
• en helikopterbataljon,
• sju korvetter,
• fem ubåtar,
• sju minröjningsfartyg,
• en amfibiebataljon och
• sju manöverbataljoner.

Målen och medlen kommer med störs-
ta sannolikhet att fastställas när riksda-
gen fattar nästa långsiktiga försvarsbeslut 
någon gång under 2015. Eftersom ett ut-
vecklat och explicit resonemang om meto-
der hittills saknats, och eftersom samban-
det mellan mål och medel dessutom synes 
svagt så är det alltså frågan om pooled ba-
lancing enligt Edströms och gyllensporres 
definition. Det bedöms emellertid fortfa-
rande vara troligt att statsmakterna efter-
strävar interdependent balancing, d v s där 
mål, medel och metoder ömsesidigt tillåts 

påverka varandra. Eftersom det inför stun-
dande försvarsbeslut återstår att utveckla 
resonemanget kring metoderna så kan si-
tuationen möjligen ”räddas” till att bli en 
variant av hierarchical balancing där i det-
ta fall två av elementen (Mål och Medel) 
tillåts påverka det tredje (Metod) trots att 
det inte finns något starkt samband mellan 
de två förra.

Militärstrategin behöver i detta kom-
mande arbete dock inte utgå från en en-
sam metod kopplad till enbart en situation. 
istället kan var och en av de fyra olika si-
tuationer som diskuterats här tjäna som ut-
gångspunkt för det fortsatta resonemang-
et. samma försvarsmakt kan således, in-
om ramarna för de politiska målsättning-
arna och resultatet av resursstrategin, be-
höva kunna hantera olika situationer. det 
kan inte nog understrykas att detta resone-
mang är kopplat till hur den politiska be-
slutsprocessen tycks ha kommit att gestalta 
sig. för att erhålla interdependent balanse-
ring bör inte mål+medel+metoder utveck-
las separat och sekventiellt utan i symbios.

nästa steg i utvecklingen av en ny svensk 
militärstrategi kan således vara att, möjli-
gen inom ramarna för stundande försvars-
planering, utveckla operationella strate-
gier för var och en av de fyra situationer 
som avhandlats i denna artikel. Målen och 
medlen är mer eller mindre givna. det som 
återstår att utveckla är sålunda främst me-
toderna och att sedan pröva den interde-
pendenta strategin i olika scenarier.

regeringen måste vara tydlig med vad 
som förväntas av försvarsmakten konsta-
terade riksrevisionen. samtidigt har samt-
liga riksdagspartier på ett eller annat sätt 
efterlyst behovet av strategier för nytt-
jandet av sveriges militära maktmedel. 
Uppenbart har politikerna själva emeller-
tid inte lyckats ta fram det styrverktyg de 
efterlyser. således verkar rollen för strate-
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gin i initieringsfasen vara överspelad, åt-
minstone vad avser det stundande försvars-
beslutet. Både försvarberedningen och 
försvarsmakten hade en möjlighet att un-
der beredningsfasen redovisa sina respekti-
ve bedömning av innebörden av den poli-
tiska styrningen uttryckt i alternativa stra-
tegier. Medan det förra organet uppenbart 
misslyckats med detta så är det tveksamt 
om den senare myndighetens underlag är 
tillräckligt tydligt och omfattande i dessa 
avseenden. 

försvarsmakten har dock en möjlighet 
att ”rädda” situationen genom att ta fram 
strategier för efterkontrollen. regering 
skulle då helt enkelt kunna jämföra sin ur-
sprungliga, men implicita ”strategi”, med 
de alternativa strategier som den militära 
ledningen bedömer som möjliga att imple-
mentera m.h.t. de givna förutsättningarna 
(mål+medel+metoder). Eventuella avvikel-
ser i synsätt mellan den politiska och den 
militära ledningen skulle härigenom kun-
na korrigeras.

om den politiska ledningen inte formu-
lerar en strategi i initieringsfasen, vilket nu 

alltså synes vara fallet, har den medvetet el-
ler omedvetet överlämnat initiativet till den 
militära ledningen. den militära ledningen 
har då indirekt getts mandat att formulera 
en ”egen” strategi. om även den militära 
ledningen är implicit, och alltså inte delger 
den politiska ledningen sina synpunkter på 
hur de militära resurserna bör användas i 
händelse av en väpnad konflikt, riskeras 
att landets olika säkerhetspolitiska instru-
ment nyttjas suboptimerat och även kon-
traproduktivt.

Ett tredje (skräck-)scenario är att varken 
den politiska eller den militära ledning-
en formulerar någon strategi. detta skul-
le kunna innebära att landet helt saknar 
handlingsplaner för hur dess samlade mili-
tära resurser avses användas i händelse av 
kris, neutralitet eller krig. förhoppningsvis 
kan denna artikel bidra till att så inte blir 
fallet.

författaren är överstelöjtnant i armén samt 
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tor i krigsvetenskap vid försvarshögsko-
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Tyska och sovjetiska förluster 1941–1945
Om förhållandet mellan förlorade generaler på östfronten

by A A Maslov

Résumé

The article examines the losses among the higher officer corps of the Soviet Armed Forces 
and the german armed forces in the second World War. Based on archival studies, a. a. 
Maslov argues that this has been an understudied topic and that the ratio of losses among 
generals gives us important data about the war. the soviet red army lost more generals 
than the german Wehrmacht during the war, but it is also interesting to note the dynamics. 
the ratio of lost soviet generals to that of german general decreased from 3.7 in 1941 to 1.2 
in 1944. The figures also show that the ratio changed as a result more heavy losses on the 
german side rather than reduced losses on the soviet one. in the last year of the war, 1945, 
the situation had changed and Wehrmacht lost 43 generals and the red army 26. however, 
it is noteworthy that even in the critical situation that the german army found itself in 1945, 
it was still able to incur considerable losses on the soviet army. all in all, concludes a. a. 
Maslov, the soviet side, which won the war, lost 234 generals while germany only lost 
142.

 

förlusterna i den högre ledningen inom 
röda armén och tyska Wehrmacht under 
andra världskriget fortsätter att vara ett 
aktuellt ämne för representanter för en rad 
skolor och riktningar inom ämnet historia 
i Ryssland, Ukraina och flera andra länder 
utifrån humanitära, politiskt-ideologiska 
och militära idéer.

Generalernas offer, som säkerligen skrevs 
av östtyska historiker på uppdrag av ddr:s 
kommunistiska och militärpolitiska led-
ning, är ett viktigt verk när det gäller för-
lus  ter på den tyska sidan.2 det huvudsakli-
ga innehållet i boken är en lista som publi-
ce rades för första gången, över tyska hög-
re chefer med deras rang och den vapen-
gren/truppslag de tillhörde inom samt tid 
och plats för deras död (tillfångatagan-
de). samtliga huvudkategorier för förluster 
finns med: stupade i strid, tillfångatagna, 
försvunna utan uppgift, offer för repres-

sion, stupade till följd av olycka samt av-
lidna på grund av sjukdom eller självmord.

Boken, som strängt taget är en statis-
tisk uppslagsbok, ger tyvärr inte svar på en 
rad frågor och förvirrar läsaren vid en rad 
tillfällen eftersom den är full av oklarheter 
och fel i samtliga diagram. En betydande 
andel information saknas eftersom den in-
te var känd för författarna. På så sätt gran-
skas inte det grundläggande i problemet – 
anledningen till liksom sättet och följderna 
av förlusterna.

förluster inom det sovjetiska generalite-
tet blev inte föremål för särskild forskning 
av ideologiska skäl med syfte att dölja det-
ta för allmänheten. det gjorde att det länge 
inte förelåg möjlighet att göra en jämfö-
rande analys med motsvarande indikatorer 
från de krigande parterna. 

den mest framträdande platsen i histo-
rieskrivningen om det givna problemet ut-
görs av denna författares studier, som har 

1
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publicerats i Usa, storbritannien, Ukraina 
och vitryssland på engelska och vitrys-
ka.3 det som särskiljer dessa är inte ba-
ra den mest kompletta uppräkningen av 
befälhavarnas namn utan också en allsi-
dig och objektiv beskrivning av deras död. 
allt detta har krävt mycket arbete i ryska 
och ukrainska arkiv och då särskilt i det 
ryska försvarsministeriets centrala arkiv 
(tsaMo rf, tsentralnyj archiv ministerst-
va oborony rossijskoj federatsii). trots att 
en ansenlig mängd av dokumentmaterialet 
om andra världskriget inte längre är hem-
ligstämplat i dessa arkiv sedan de senaste 
två decennierna så finns en betydande an-
del som liksom tidigare är otillgängligt för 
denne forskare, något som allvarligt för-
svårar min vetenskapliga forskning. 

av detta skäl kan jag t ex inte med hund-
ra procents säkerhet ange den slutligt fast-
ställda storleken av förlusterna. Det finns 
dock tillräcklig grund för att anse att den 
kända mängden avlidna kan öka med högst 
0,5 procent, eller som mest med två perso-
ner, som ett resultat av vidare forskning.

dessa brister i såväl våra som ryska fors-
kares arbeten påverkar dock inte i väsentlig 
omfattning själva grundvalen för de siffror 
som tagits fram av de båda sidorna. vilka 
är då dessa? Mest intressanta är onekligen 
de förluster som faller inom kategorin för-
luster i strid, d v s på slagfältet. den tyska 
armén förlorade på östfronten (den sovje-
tisk-tyska fronten) 134 generaler,4 den sov-
jetiska armén 223, m a o kan förhållandet 
(inom den viktigaste) uttryckas som 1:1,7. 
inom luftwaffe dog 6, medan det inom 
Röda arméns flygstridskrafter dog 7; den 
tyska marinen förlorade 2 högre officerare, 
medan sovjetunionen förlorade 4.

intressant att notera är dynamiken i för-
lusterna över åren, något som i viss ut-
sträckning vittnar om nivån på krigskon-
sten hos respektive sida under krigets oli-

ka etapper. således, medan det tyska gene-
ralitetet förlorade 14 företrädare 1941 så 
förlorade den sovjetiska 52 (1:3,7). Under 
1942 ökade de tyska förlusterna till 22 per-
soner medan de sovjetiska minskade till 48 
(1:2,2). År 1943, när händelseutvecklingen 
på fronten var som mest intensiv, förlora-
de tyskland 31 generaler i strid och huvud-
parten av dessa under vinterfälttåget. På 
den sovjetiska sidan var förlusten 52 och 
av dessa 15 under vinterfälttåget (1:1,7). 
det visar att när sovjetunionens väpnade 
styrkor gick till allmänt (strategiskt) anfall 
började förlusterna bland de tyska genera-
lerna att öka, medan den sovjetiska sidans 
förluster, paradoxalt nog, inte minskade 
utan också ökade.

Under den stora anfallsoperationen 
1944 kunde Röda armén tillfoga fienden 
avsevärd skada vad gäller personal, då den 
dödade 49 högre befälhavare medan den 
förlorade 57. På så sätt ökade båda sidor-
nas förluster men ytterligare en minskning 
av skillnaden i förhållandet skedde (1:1,2).

situationen förändrades drastiskt un-
der krigets avslutande operationer. Under 
1945 förlorade tyskarna 43 generaler med-
an deras motståndare förlorade 26. det är 
betecknande att Wehrmacht i en sådan kri-
tisk situation som den befann sig i dödade 
ett så relativt högt antal sovjetiska befälha-
vare.  

om man ska använda termen ”obefo-
gade förluster”, som sedan länge och brett 
används i västlig historisk forskning och 
aldrig i den sovjetiska historiografin avse-
ende sovjetunionens väpnade styrkor, och 
som avser, bland annat, att förlusterna på 
den segrande sidan är högre än den förlo-
rande sidans (som delvis har en laddad be-
tydelse från det kända historiska uttryck-
et ”Pyrrhusseger”), så kan man konstate-
ra att den så kallade ”kostnaden i genera-
ler för segern” visade sig utomordentligt 
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högt och att de obefogade förlusterna in-
te bars av det förlorande tyskland, utan av 
det segrande sovjetunionen, eftersom anta-
let dödade generaler i röda armén var näs-
tan 100 fler, d v s 70 procent högre, än i 
Wehrmacht: 2345 respektive 142.

författaren är vitrysk forskare. 
Översättning ca rolina vendil Pallin. 

Noter

1. Översatt av carolina vendil Pallin.
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Det montenegrinska spåret
Glimtar av den ryska flottans historia

av Ingmar Oldberg

Résumé

in december 2013, russia turned to Montenegro asking for naval basing rights as a 
supplement to tartus in syria. the background for this request is not only a matter of 
military and economic interests or Slavic and religious affinity, but also a special relationship 
since the late 17th century. in its expansion towards the Mediterranean sea, russia called on 
christian nations to rise against the ottoman Empire and Montenegro repeatedly did so. 
Russia sent officers to the Kotor Bay for naval training, and people from there became 
officers in the nascent Russian navy. Best known is Matija Zmajevic, who participated in the 
war against sweden in the Baltic sea until 1721. during the napoleonic wars russia won a 
foothold in the kotor Bay in 1806, but gave it up to france in the tilsit treaty, while 
receiving a free hand, for instance, to conquer finland from sweden. 

för att hävda sig som stormakt försöker 
ryssland återupprätta sin militära närvaro 
i Medelhavet och har sedan länge en liten 
flottbas i Tartus i Syrien. I december 2013 
kom också uppgifter om att man vänt sig 
till Montenegro med förfrågan om att få 
hamnrättigheter i Bar och kotor, vilket för-
modades hänga samman med inbördeskri-
get i syrien. Montenegro avvisade dock för-
frågan, möjligen beroende på landets öns-
kan att komma med i nato och EU.1 det 
kan tilläggas att ryska turister och investe-
rare åtnjuter visumfrihet i Montenegro och 
spelar en stor roll i dess ekonomi.2 

Ett långvarigt förhållande
i själva verket har ryssland och Montenegro 
en speciell relation, som inte bara grundar 
sig på ekonomiska intressen, slaviska språk 
och ortodox religion utan också på nära 
förbindelser ända sedan slutet av 1600-ta-
let, inte minst på det militära området. i sin 
strävan att utvidga ryssland söderut och 
få tillträde till svarta havet förde tsar Peter 

i under 1690-talet krig mot det osmanska 
turkiet och ingick kristna allianser med 
habsburgmonarkin och venedig. han tog 
också kontakt med Montenegro, som beva-
rat ett visst oberoende. han började bygga 
upp en flotta i Azovviken och sände unga 
adelsmän dels till nederländerna,3 dels till 
en marinskola i hamnstaden Perast vid 
kotorbukten, som då lydde under venedig 
(men numera hör till Montenegro), för ut-
bildning i navigation och sjökrigföring.4 
då tsar Peter 1710 startade ett nytt krig 
mot turkiet, uppmanade han bland annat 
montenegrinerna att göra uppror, vilket de 
också gjorde, men kriget slutade olyckligt 
följande år. ryssland förlorade azovviken 
och flottan, Montenegro erövrades av tur-
karna och dess religiöse ledare (vladyko) 
Daniil Negusja flydde till Ryssland. I över 
hundra år därefter betalade ryssland un-
derstöd till montenegrinska ledare och lo-
vade beskydd från turkarna, och monte-
negrinerna gjorde flera uppror.5 

På det militära området fortsatte kon-
takterna också genom att ryska adelsmän 
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utbildades i Perast, och sjöofficerare från 
kotorviken gick i rysk tjänst, varav tolv 
blev amiraler eller generaler. den mest 
kände och framgångsrike av de senare var 
Matija Zmajevic. Hans karriär speglade 
en dramatisk historia, som också berörde 
sverige. 

Matija Zmajevic
Matija Zmajevic (1680–1735), som tillhör-
de en förmän katolsk familj, växte upp och 
blev sjökapten i Perast. På grund av lokala 
maktstrider måste han fly staden och kom 
via republiken ragusa (nutida dubrovnik) 
till Istanbul. Där fick han skydd hos den 
ryske ambassadören Petr tolstoj, som tidi-
gare hade gått marinskolan i Perast. Med 
rekommendation från denne uppsökte 
Zmajevic 1712 tsar Peter i, som anställ-
de honom som kapten i den ryska flottan. 
tsaren förde sedan 1700 krig mot sverige, 
hade grundat s:t Petersburg och börjat 
bygga en rysk flotta i Östersjön med hjälp 
av västeuropeiska experter.6 1713–1714 
erövrade ryssland den sydöstra delen av 
Finland inklusive Åbo. Då svenska flottan 
försökte stoppa transporterna längs kusten 
genom en blockad vid hangöudd vann tsa-
rens och amiral apraksins överlägsna skär-
gårdsflotta ett sjöslag i juli 1714. Zmajevic 
utmärkte sig som befälhavare för en galä-
reskader och fick beröm av tsaren. 

detta slag, som ledde till att den rys-
ka flottan kunde erövra Åland, behärska 
Bottenhavet och bland annat anfalla Umeå, 
var den ryska skärgårdsflottans första sto-
ra seger och firas fortfarande i Ryssland. 
Zmajevic deltog sedan i skärgårdsflottans 
fortsatta verksamhet i Östersjön, härjning-
arna av sveriges östkust 1719–1721 och 
speciellt det oavgjorda slaget vid flisö 
(andra namn: ledsund, grengam) 1720. 
1719 utnämndes han till konteramiral med 

uppdrag att bygga upp en flodflotta i Don 
för krig mot turkiet, och 1727 blev han 
amiral. Efter amnesti från en dödsdom blev 
han till slut guvernör i astrachan.7 som en 
följd av segern mot sverige blev ryssland 
en stormakt och dess flotta den största i 
Östersjön.

Ryska flottan i Medelhavet
Montenegro skymtar också i rysslands upp-
repade krig mot det osmanska riket före 
och under napoleonkrigen med syfte att få 
kontroll över svarta havet, Bosporen och 
östra Medelhavet. kristna folk på Balkan, 
särskilt grekerna, och i kaukasus uppma-
nades som nämnts att resa sig. 1769 grun-
dades på nytt en Svartahavsflotta och om-
råden längs svartahavskusten samt krim 
erövrades sedan. för att nå dessa mål sän-
des delar av den utbyggda Östersjöflottan 
till Medelhavet och vann en rad segrar mot 
den stora turkiska flottan. Västeuropeiska 
sjöofficerare spelade som tidigare en viktig 
roll men också montenegriner som Marko 
vojnovitj, som slutade som amiral.8 

som ett led i den andra koalitionen 
mot napoleon (med bl a storbritannien, 
Österrike och turkiet (!)) intog svartahavs-
flottan under amiral Usjakov 1798–1799 
de Joniska öarna inklusive korfu, vilka 
napoleon nyss tagit från venedig, och in-
rättade en grekisk republik under rysk-tur-
kiskt beskydd. inom ramen för den tred-
je koalitionen mot frankrike intog den 
ryska flottan under amiral Senjavin 1806 
kotorbukten och några öar längs adria-
tiska kusten, som frankrike just övertagit 
från Österrike (och tidigare venedig), vil-
ket befolkningen välkomnade. kriget mot 
turkiet återupptogs och nya sjöslag vanns 
av den ryska flottan. 

Men napoleons seger vid friedland i 
ostpreussen 1807 tvingade tsar alexander 
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i att sluta freden i tilsit. Enligt avtalet där 
anslöt sig ryssland till det franska konti-
nentalsystemet, som förbjöd handel med 
England. Ryssland fick fria händer mot 
bl a sverige, som inte accepterade konti-
nentalsystemet, vilket ledde till erövring-
en av finland. Mindre känt är kanske att 
Ryssland däremot fick överlämna sina er-
övringar i Medelhavet till frankrike. det 
avtal som medförde sveriges delning inne-
bar således att Ryssland fick uppge sina 
mest framskjutna positioner i adriatiska 
havet. 

Några reflexioner
det ovanstående visar att det lilla Monte-
negro, numera inkluderande kotor buk ten, 
spelat en viss roll i Rysslands och dess flot-
tas historia, vilket också i någon mån be-

rört sverige. det var en liten bricka i spe-
let, när ryssland expanderade mot svarta 
havet och Medelhavet från 1600-talet och 
framåt, och montenegrinska sjöofficerare 
bidrog bland många andra nationer till den 
ryska flottans utveckling och framgångar, 
även i Östersjön. Mot denna bakgrund kan 
man också se den nuvarande vänskapen 
mellan länderna, men det är inte troligt att 
Montenegro fördenskull kommer att lyss-
na på ryska locktoner, när alla andra bal-
kanstater främst fäster sina hopp om fred 
och välstånd vid EU och nato. och för 
stormakten ryssland är Montenegro bara 
en av många småstater. 

ingmar oldberg är associerad forskare vid 
Utrikespolitiska institutet.
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163. divisionen och dess roll  – i marginalen
av Olof Santesson

Résumé

When the german-russian war broke out in June 1941, the swedish authorities took for 
granted that the germans and finns really were in need of an infantry division, the 163rd, 
being moved through sweden to the finnish front. that is why the so-called Midsummer 
crisis was rather quickly settled. in fact, this division was a rather mediocre unit and later 
notably fought without success. this article deals with the division’s destiny and puts the 
question whether finnish Marshal Mannerheim hade other matters than military ones in 
mind when he joined the Germans in asking for a cross-country transportation, difficult for 
a neutral country to handle, of a unit there was really very little need for.

något skulle förstås göras med ”di-
vision Engelbrecht”. Men vad, och hur 
blev det efter den påtvingade genomfar-
ten av sverige? sådana frågor ligger be-
gripligt nog utanför ledamoten Bergquists 
recension i detta häfte av Erik carlssons 
Midsommarkrisen 1941, men kan ha sitt 
intresse i det särklassiga drama som om-
gärdade 163. tyska infanteridivisionen i 
vår andra världskrigs-historia

framför allt, vilket var det främsta syf-
tet bakom den tyska framstöten? det bor-
de även för svensk forskning kunna vara 
något att titta på, om inte annat så för att 
runda av hela den ofta diskuterade mid-
sommarincidenten. fanns det några star-
ka militära tyska – och/eller finska – skäl 
att påtvinga sverige neutralitetsbrott med 
en folkrättsvidrig transport genom landet? 
Behövde finland denna infanteridivision 
vid sidan av sina egna sexton som förstärk-
ning vid utbrottet av fortsättningskriget i 
slutet av juni 1941? hur angelägen plats 
tog division Engelbrecht i den tyska och 
finska krigsplaneringen? 

det skulle rimligtvis i sverige ha varit 
möjligt att via välsmorda militära kontak-
ter över Bottenhavet skaffa sig ett bättre 

hum om var division Engelbrecht skulle an-
vändas, hur nödvändig den tedde sig – allt 
kanske för att ge ett tryggare beslutsunder-
lag. den svenska regeringen gjorde var man 
förstår inte minsta försök att ställa frågan 
till tyskarna. 

ambitionen att ge någon riktigt klar bild 
verkar inte heller bedömare ha haft ens 
långt efteråt. i finland har några akademi-
ker diskuterat saken. Hos oss tycks flertalet 
historiker – betande på klassisk midsom-
marmark – inte ha fått tid över att funde-
ra på 163. divisionens betydelse för finsk 
säkerhet. Medan det ännu var oklart om 
finländarna skulle kunna hålla sig utanför 
den nya stomaktskampen på liv och död 
utgick nog svenska aktörer från att divi-
sionen verkligen behövdes, så som tyskar-
na låg på. omsorgen om finland var ju för 
högerledaren gösta Bagge det verkligt star-
ka skälet för att man skulle gå med på den 
tyska trupptransporten. finska källor kun-
de ha gett oss mer. 

Tanken under finska överläggningar med 
generalen Engelbrecht i förväg hade varit 
att hans division skulle sättas in mot det av 
sovjetunionen ockuperade hangö-området 

– på uttrycklig begäran i helsingfors enligt 
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den finska forskning som Erik Carlsson 
åberopar. Medan tågen rullade genom 
sverige, ändrade sig likafullt det tyska över- 
kommandot och ville att divisionen istäl-
let skulle tillföras kraftsamlingsriktningen 
norr om Ladoga, något som finländarna 
gick med på. Man kan likväl fråga sig hur 
genomtänkt tyskarna hanterade saken, när 
samtidigt ett av divisionens tre infanterire-
gementen lösgjordes för uppgifter i den tys-
ka krigföringen i lappland.

hursomhelst sändes den därmed decime-
rade divisionen till operationsområdet öst-
erut, först dock endast som överbefälhava-
rens reserv bakom tyngdpunktens enheter 
i karelska armén. förstärkt gavs 163:an 
till sist i augusti vid den från vinterkriget 
kända tolvajärvi-vägen en stridsuppgift 
som den, ovan vid ödemarkskrig, gick full-
ständigt bet på; enligt armébefälhavaren 
Heinrichs en ”skandal”. Förbandet fick bli 
reserv igen. På hösten insatt på nytt i anfall, 
som också havererade, fick divisionen till 
sist endast en försvarsuppgift.

det var också minst av allt ett elitförband 
som förstärkt svensk beredskapstrupp ha-
de uppbådats att bevaka under tran sporten 
genom sverige. 163. divisionen organisera-
des av berlinska ersättningsreser vister ba-
ra månaderna innan den deltog i invasio-
nen av norge. sådana divisioner bestod 
rätt mycket av korttidsutbildad personal 
och delvis äldre årgångar; officerskåren ha-
de man fått ihop genom att ta till reserv-
officerare, omskola jurister och polis be fäl,  
befordra underofficerare och sänka stan-
dardkraven. (stellan Bojerud i den s k hu-
ge markserien: volymen Urladdning, 1990).

stämpeln av misslyckande drabbade kan-
ske inte befälhavaren, Erwin Engelbrecht, 
personligen. relativt ung för sitt första di-
visionsbefäl hade den 1941 femtioårige ge-
neralen gjort en dramatiske entré i norden, 
när han den 9 april 1940 simmande hade 

tagit sig iland i oslofjorden efter sänkning-
en av kryssaren Blücher. i den ovan nämn-
da försvarsuppgiften hösten 1941 fick han 
befälet också över angränsande finska för-
band. Men i början av 1942 sändes di-
visionen i alla fall till lappland, där den 
blev kvar in i de hårda slutstriderna 1944–
45. Marskalk Mannerheim ville inte läng-
re blanda tyska och finska förband – en 
gräns drogs mellan finska hären och 20. 
tyska bergsarmén. och Engelbrecht? han 
lämnade divisionen, utnämnd till chef över 
33. ”högre kommandot”, ett slags special-
förband, innan han delade många andra 
tyska generalers öde att hamna i ”führer-
reserven”.

om 163. divisionens stridsvärde sålun-
da var tämligen lågt, kan tyskarna trots 
sina plötsliga stridslystna önskemål inte 
haft några stora militära förväntningar på 
dess roll i de finska anfallsoperationerna 
1941. arrangemanget verkar tämligen lös-
ligt, just som man kunde vänta sig av hit-
lers krigföring, och så våldsamt angelägna 
verkar de professionella militära besluts-
fattarna inte ha varit. var det då mest av 
andra skäl som Tyskland, med finländar-
nas benägna diplomatiskt bistånd, ville på-
tvinga sverige hjälp att föra förbandet till 
finland? diplomatiskt medverkade ju den 
finska ledningen till att sätta Sverige under 
tryck, och i samlingsverket Finlands krig, 
andra delen, tror författarna att den främ-
ste förespråkaren var Mannerheim själv. 
Men stämmer det? 

Marskalkens avsikt kan i vilket fall som 
helst inte gärna ha varit rent militär. Efter 
kriget beskriver han överförandet av 163. 
divisionen på det tyska överkommandots 
önskan som en oväntad förstärkning. ”att 
en främmande trupp, vars utrustning och 
utbildning knappast motsvarade ett öde-
markskrigs fordringar, ställdes under mitt 
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befäl, tilltalade mig icke” (Mannerheims 
Minnen, citerad av Erik carlsson). 

Under finlands många krig förde emel-
lertid marskalken sitt eget spel. han kan 
ha haft sina skäl att efteråt nedvärdera he-
la saken. kanske var det så att det just vid 
krigsutbrottet sommaren 1941 och strax 
före finlands inträde i kriget politiskt pas-
sade både honom och tyskarna – de blivan-
de båda medkrigförande – att sätta sverige 
under viss press. 

Just de politiska och militära aspekter-
na kring163. divisionens uppdykande, och 
dess fortsatta liv efter det att den försvin-

ner ur vår historia, har veterligen inte fång-
at svenska forskares intresse ens på margi-
nalen. omständigheterna borde ändå kun-
na göra det. affären må i sin fortsatta hu-
vuddel vara framför allt finländsk, men 
man kunde faktiskt även hos oss vilja fyl-
la i några egendomliga konturer av var-
för Sverige egentligen fick sin midsommar-
kris. En sak ser vi nog: någon direkt all-
varlig skada på finlands försvarsförmåga 
hade ett nej till tysk genomfart inte åstad-
kommit.

författaren är ledamot av kkrva.
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Segt invasionsförsvar eller aktivt 
insatsförsvar?
av Magnus Haglund

Résumé

three times now a group of academy members have tried to argue for a back-based anti-
invasion defence concept and i think their proposals are unrealistic this time also. We have 
to overcome some myths from the cold War era including the fact that we were – and are - 
under the Us nuclear umbrella, and a war of the old-fashioned type is perhaps more of a 
national-romantic view than a realistic alternative. to-day, we also know that our civil 
society will crash within a few days if hit by conventional warfare or even by a trade blockade. 
We also need a better debate on defence and security policy matters and such discussions can 
not only be based on the developments in russia. i suggest another way of debating our 
future defence, which, instead, could concentrate on our own capabilities. initially, we need, 
already today, a defence for protecting our national sovereignty and security in the air, at sea 
and on the ground. the next step could be a capacity for counter-terrorist attacks and 
similar low-intensity conflicts according to the EU’s Security Policy and Maritime Defence 
strategies. also, we should be able to protect shipping along our coastline and plan for 
building a threshold with reserve units – including air defence and also heavy surface-to-
surface missiles - and perhaps also for evacuating civilians from our larger cities. and in a 
prolonged crisis, we should openly join nato, preferably together with finland.

det är nu tredje gången som en trio, el-
ler denna gång möjligen endast en, av 
akademiens ledamöter föreslår en allde-
les egen variant av ett svenskt försvarskon-
cept och inte heller denna gång är försla-
get, enligt min mening, särskilt realistiskt. 
Mera om detta finns i mitt förra inlägg i 
KKrVAHT, 4 häftet 2009, som jag får hän-
visa till, för egentligen har inte så mycket 
tillkommit sedan dess, i vare sig deras ar-
gumentation eller mina bedömningar om 
förslagets tillämpbarhet i dagens värld. 

Orealistiska förutsättningar
när jag läser den senaste utgåvan, på aka-
demiens hemsida, får jag närmast ett in-
tryck av något slags svenskt nationalro-
mantiskt färgat försvar i tankarna och där 

det civila samhället inte alls – eller bara pe-
rifert – berörs av ett krig på vårt territo-
rium. så idylliskt var det på sitt sätt under 
beredskapsåren och så uppfattades verk-
ligheten på flera håll dessvärre även under 
det kalla kriget, men redan då hade många 
klart för sig att samhället skulle störtas i 
kaos i händelse av att kriget drabbat lan-
det. att sverige dessutom aldrig självstän-
digt skulle kunna stå emot ett sovjetiskt an-
grepp eller stå neutralt och utanför ett öst-
västligt krig var dessutom en bedömning, 
som fanns på högsta nivå och som inte del-
gavs den svenska allmänheten. detta borde 
nog aktualiseras i vår tid, för annars blir 
den svenska självbilden felaktig. 

Vi hade hemliga överenskommelser m fl 
nato-stater, inte med nato som organisa-
tion, men framför allt: vår ”avskräckning” 
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handlade om att vi från omkring 1960 låg 
under det amerikanska kärnvapenparaply-
et, men det höll den svenska regeringen tyst 
om, för det kunde kanske störa vår försvars-
planering. där hävdade vi ju, av program-
budgettekniska skäl, att vi hade ett eget 
och självständigt fungerande konventio-
nellt invasionsförsvar. förvånande många 
tycks tro så ännu idag, men så var det ju in-
te och så är det förstås inte heller idag. den 
enkla sanningen är att ryssland är större 
än sverige och innehar en betydande kärn-
vapenarsenal, vilket borde stämma till viss 
eftertanke. den ”nationalromantiska sko-
lan” tycks tro, att vi självständigt kan av-
värja ett ryskt angrepp, men det har vi, his-
toriskt sett, inte kunnat göra sedan mitten 
av 1600-talet!

Ytterst handlar det om hur vårt försvar 
ska kunna verka krigsavhållande, för så 
långt är vi nog trots allt överens. ingen av 
oss skulle vilja hamna i en krigisk konflikt 
av något slag och frågan är hur vi ska kun-
na undvika en detta. författarnas bedöm-
ning är uppenbarligen, att ett hot om en 
lång, seg konventionell konflikt kan funge-
ra avskräckande för en angripare. Jag delar 
inte den bedömningen. Jag tror i stället att 
man måste arbeta aktivt redan i dag och på 
dagens konfliktnivå för att undvika att en 
eskalering sker till någon form av mer eller 
mindre öppen konflikt. En viktig anledning 
till min bedömning ligger i att ett krig av 
mera omfattande karaktär troligen skulle 
medföra insatser med kärnvapen och den 
situationen vill vi undvika. Men redan en 
konventionell krigföring är en förfärande 
företeelse, som drabbar civilbefolkningen 
mycket hårt. Även detta oerhörda lidan-
de är ju ett starkt argument mot att inrik-
ta landet på ett lite ”idylliskt” långvarigt 
och segt upphållande försvar, där samhäl-
lets sårbarhet inte alls beaktas. 

vårt numera mycket sårbara samhäl-
le bedöms ju dessutom ibland ha en ut-
hållighet på bara några få dygn, innan det 
mesta av samhällsfunktionerna faller sam-
man. detta kan ju jämföras med den förvå-
ning, som offentliggörandet av ”Enveckas-
försvaret” medförde i våras. denna mycket 
begränsade militära uthållighet upptäckte 
britterna redan i början 1950-talet, då de 
studerat de handlingar som dåvarande för-
svarsministern, allan vougt, hade lämnat 
ut till dem som ett underlag för en förstu-
die om hur samordningen med nato skul-
le hanteras.

En bättre försvarsdebatt
de senaste inläggen om ett svenskt för-
svarskoncept väcker en helt annan tanke 
hos mig. vår försvarsdebatt är för dålig, 
och vi med militär bakgrund kan uppen-
barligen inte som yrkesmän vinna våra po-
litikers intresse eller uppmärksamhet kring 
försvarsfrågorna. om man tänker efter så 
är det kanske inte så egendomligt, eftersom 
debatten mest innehåller mer eller mindre 
välunderbyggda uppfattningar om hur ut-
vecklingen sker i Putins ryssland och inte 
om vårt eget försvar. det presenteras såväl 
många som ganska amatörmässiga reso-
nemang om ryssland och den ryska åter-
upprustningen, och den typen av resone-
mang för inte den svenska försvarsdebat-
ten framåt. 

att bygga upp ett svenskt försvar som 
ska kunna möta alla de mer eller mindre fi-
nansierade ryska satsningarna blir ju inte 
särskilt rimligt. det blir inte heller särskilt 
intressant för våra politiker att följa eller 
delta i den typen av debatt, för de – liksom 
den övriga allmänheten – kan ju ganska 
lätt följa den ryska utvecklingen via mer 
allmänna kanaler. vi kan nog inte över-
tyga om att vår ofta mera sinistra bild av 
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den ryska utvecklingen är den som gäller. 
dagens försvarsdebatt tenderar därför me-
ra bli en argumentation kring ryssland och 
vilka hot som utvecklingen där kan med-
föra för sverige, och det snedvrider i mitt 
tycke debatten. det vore kanske bättre att 
i stället debattera om vilka egna förmågor 
som vi skulle vilja ha i vårt försvar, och till 
hjälp för detta kunde ett nivåresonemang 
kunna användas.

En försvarsmodell
Ett försök att åskadliggöra mitt resone-
mang kunde kanske vara enligt följande:

vårt försvar ska i första hand verka för 
vårt lands egen säkerhet. det ska aktivt 
och redan under fredsförhållanden kun-
na användas för att möta de konfliktan-
ledningar som kan finnas i vårt närområde 
och som kan hota vår säkerhet eller orsaka 
någon form av eskalering av dagens hot-
nivåer. därmed kan vår och våra grannars 
framtid säkerställas. detta innebär samti-
digt att vi har ett behov av att samarbeta 
med våra grannar för att stärka vår gemen-
samma säkerhet. 

– grunden för vårt försvar bör vara att vi 
alltid och redan i dag ska kunna upp-
rätthålla vår nationella suveränitet i luf-
ten, till sjöss och på marken. 

inledningsvis handlar detta om att vi har 
ett fungerande underrättelse- och lednings-
system, som har förmåga att följa verksam-
heter kring våra gränser och kunna leda in-
satser mot kränkningar, helst innan de in-
träffar eller blir akuta. för denna mycket 
grundläggande förmåga måste vi ha resur-
ser för ett täckande incidentförsvar, som 
ständigt kan hävda vår suveränitet i luften, 
till sjöss och på marken. detta är också ett 
folkrättsligt krav på oss som suverän stat. 

därutöver behövs ett hemvärn med en 
god krisberedskap, som kan fungera vid 
olika typer av krissituationer som uppstår i 
ett alltmer komplicerat samhälle.

förband och kapaciteter, som kan ta en 
betydande tid att sätta upp, måste också re-
dan här övervägas och förberedas, som ex-
empelvis markstrid i sammansatta förband 

– eventuellt även helt eller delvis anskaffas 
– exempelvis markrobotsystem, luftvärns-
robotar med viss räckvidd och ubåtar. vid 
överväganden rörande denna kategori av 
resurser, bör särskilt beaktas om de också 
kan vara användbara för uppgifter på läg-
re konfliktnivåer.

– nästa nivå borde vara en rimlig förmå-
ga att kunna möta lågnivåangrepp en-
ligt de riktlinjer som anges i EU säker-
hetspolitiska riktlinjer från 2003 och i 
EU strategi för sjöfartsskydd från 2014.

för uppgifter på denna nivå krävs även 
en tillgång på sådana markförband, som 
främst kan avvärja terroristangrepp mot 
stats ledningen eller, vid indikation, på an-
dra håll i landet och som kan förstärka eller 
er sätta polisen vid sådana angrepp; möjli-
gen i form av gendarmenheter. 

för internationella säkerhetsåtaganden  
kan det därutöver behövas en tillgång på be-
redskapsförband (bataljoner?), som snabbt  
kan organiseras för insatser enligt fn:s el-
ler EU:s önskemål. sådana förband kan om- 
sättas i ett löpande system och antalet en-
heter kan anpassas efter det aktuella säker-
hetspolitiska läget och även för en bered-
skapshöjning inom landet, om så bedöms 
behövas. Efter tjänstgöring krigsplaceras 
sådana förband för att kunna kallas in vid 
en beredskapshöjning.

Därutöver bör det finnas tillgång på far-
tygs- och flygförband, som kan fungera vid 
internationella operationer; eventuellt ef-
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ter enklare modifieringar. För en inledan-
de anpassning till EU:s strategi för sjöfarts-
skydd kunde en fartygstyp med längre ut-
hållighet och transportkapacitet anskaffas  

– patrullfartyg. En sådan fartygsklass kun-
de till och med bli ett gemensamt ”EU-
projekt”, som vi inleder i sverige! senast 
på denna nivå bör ett cyberförsvar organi-
seras; kanske som en självständig försvars-
gren inriktat på samhällets skydd mot an-
grepp via nätet.

– kunna skydda sjötransporter längs vår 
kust i ett krisläge – inte minst till och 
från gotland och Bottenhavshamnarna.

detta innebär, att handelsfartyg ska kunna 
eskorteras och skyddas mot överraskande 
insatser från flyg, båtar, övervattensfartyg 
eller ubåtar så att inte civilsamhällets funk-
tioner stoppas. det behövs därutöver en 
betydande bevaknings- och försvarsfunk-
tion i våra större hamnar.

Ungefär på denna nivå borde vår försvars- 
förmåga ligga idag.

– vid ett befarat allvarligt krisläge el-
ler vid någon form av hybridkrigföring 
(”små gröna gubbar”) snabbt kunna 
bygga upp ett tröskelförsvar för att tyd-
ligt förhindra någon form av strategiskt 
överfall.

vid en allvarlig kris i vårt närområde kan ett 
nato-medlemskap aktualiseras. för denna 
nivå behövs det en rimlig tillgång på reser-
vistbemannade förband, som snabbt kan 
organiseras och sättas in; eventuellt kan 
en omskolning då ske, om så anses behöv-
ligt. Bedömningsvis skulle ett antal bered-
skapsbataljoner då snabbt kunna markera 
en nationell beredskapshöjning exempelvis 
på gotland, i östra svealand, i skåne, på 
västkusten och i norra norrland. något el-
ler några av dessa förband kan med fördel 

vara amfibieförband eller helikopterburna. 
för deras understöd borde en tung mark-
målsrobot tas fram. 

senast på denna nivå behövs även ett 
större antal luftvärnsrobotförband som 
skydd av våra flyg- och marinbaser samt 
riksledningen.

Även denna nivå bör vara förberedd i 
dagens säkerhetspolitiska situation.

– om hotet inte kan avvärjas genom en  
tydlig beredskapshöjning: på denna  
nivå borde ett öppet svenskt-finländskt  
nato-medlemskap vara rimligt. samti-
digt bör en markerad beredskapshöj-
ning ske för hela samhället. kanske någ-
ra beredskapsutrymningar borde plane-
ras för särskilt hotade orter? insats 
med kärnvapen kan befaras exempelvis 
mot stockholm, göteborg, karlskrona, 
Boden, ronneby.

– försvarsoperationer inleds i samverkan 
med nato för att möta ett invasions-
hot mot oss själva eller mot någon av 
våra grannar; främst finland, Estland, 
lettland eller litauen. Även på denna 
nivå bör vi i det längsta verka för att 
undvika att kärnvapen används vid en 
förbekämpning.

Avslutning
Med ett nivåresonemang av den här eller 
liknande modell kunde kanske också andra 
frågor av betydelse för vårt försvar få en 
bättre belysning. Hur borde officersutbild-
ningen se ut och hur många fast anställ-
da behövs för de olika nivåerna? hur ska 
försvarsmakten ta hand om sina anställda 
och hur långa anställningstider kan behö-
vas? kanske skulle, av andra skäl, en slags 
samhällsberedskap kunna byggas upp för 
det mera omedelbara skyddet av samhället 
och medborgarna?
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Jag tror också att det är viktigt att skilja 
mellan säkerhetspolitiska mål och vad de 
kan innehålla av betydelse för landets och 
medborgarnas framtida säkerhet å ena si-
dan och hur man bygger upp operativa el-
ler taktiska bedömanden å den andra. de 
säkerhetspolitiska målen kan ju lämpligen 
diskuteras och fastläggas, utan att man an-
vänder den gamla hederliga ”bedömande-
mallen”, som förstås används i den opera-
tiva planläggningen och därför bör hållas 
hemlig. 

sammantaget är det min uppfattning att 
denna typ av diskussioner vore bättre för 
samhällets säkerhet och vårt försvars fram-
tid, än de ganska långtråkiga litaniorna om 
utvecklingen i ryssland.

författaren är kommendörkapten och le-
damot av kkrva.
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Et mest mulig relevant forsvar
Småstatens handlingsrom i sikkerhets- og forsvarspolitikken

av Tor Egil Walter

Résumé

Based on the norwegian case from the last few years, the author takes a critical view of the 
validity of traditional constants and variables in small state security and defence policy. Based 
on the development of military capabilities and the need to strengthen common European 
and north atlantic security network, the author concludes that small states cannot afford 
to stay outside nato and the EU, whatever the size of their defence expenditure. to achieve 
the relevant strength, more comprehensive international cooperation on military structures 
and capabilities have to be developed. interoperability, deployability and relevant non-
duplicated capability and seizeability has to be in focus. Potential national funding can be 
internally released by reducing political influence on professional issues such as structures 
and capabilities. Reduced political influence could enable a cut in irrelevant levels, staff 
structures, as well as a critical revision of the internal military educational system. however, 
the biggest potential is believed to be in developing a relevant hrM system and personnel 
structure within the military sector. 

ved Stortingsvalget i 2005 dannet for 
første gang etter krigen det forsvarsvenn-
lige arbeiderpartiet (aP) en koalisjonsregje-
ring, regjeringen stoltenberg ii. koali sjons-
partnere var senterpartiet, kjent for å være 
nasjonale av legning og forsvarsvennlige i 
tradisjonell betydning, og det forsvarskri-
tiske sosialistisk venstreparti, som i tillegg 
var (og fortsatt er) motstander av norsk 
natomedlemskap. 

denne, i forsvarsperspektiv uhellige al-
liansen beholdt flertallet ved valget i 2009, 
og først etter valget 2013 avgikk regjering-
en stoltenberg iii etter totalt 8 år. Jeg vil 
hevde at paradoksalt nok ble ikke for-
svaret budsjettaper i perioden, og totalt 
sett ble denne rød/grønne perioden tilsyne-
latende ikke den katastrofen mange fryk-
tet for forsvaret. det mest uventede var vel 
egentlig den støtten denne alliansen gav til 
pågående og oppdukkende operasjoner ute 
i verden, ikke minst til jagerflyinnsaten i 

libya i 2011, men også både til viktige de-
ler av innsatsen i afghanistan og i aden- 
bukten. Men, på tross av at forsvarsbud-
sjettene økte i denne perioden, vil jeg hev-
de at dette ikke medførte at det norske for-
svaret ble mer relevant. større bevilgninger 
ville i tillegg sannsynligvis ha gjort det en-
da mindre relevant.

det mest alvorlige var at transformasjo-
nen, spesielt av landdomenet stoppet opp, 
og at store bevilgninger kunne ha vært an-
vendt betydelig mer rasjonelt for å skape et 
enda bedre forsvar.

det skal også innrømmes at kriseforstå-
elsen ikke er spesielt utbredt. norge har, og 
oppfattes å ha gjort en god innsats i de sis-
te ti årene, uten dette ville naturligvis ikke 
statsministeren i den kritiserte regjeringen, 
Jens stoltenberg vært natos generalsekre-
tær i dag.

i det følgende vil jeg allikevel skape en 
indisiekjede for å styrke min påstand. den 
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viktigste faktoren er at den strukturel-
le omstilling som (paradoksalt nok) regje-
ringen stoltenberg i og høyres forsvarsmi-
nister i Bondevik ii tok belastningen med 
å starte og langt på vei gjennomføre, ble 
bremset og langt på vei stanset, en utvik-
ling som sannsynligvis er svært alvorlig på 
lengre sikt.

de mest synlige indikasjonene på dette 
er for det første prioriteringen av forsvars-
oppgaven «nasjonal militær krisehåndte-
ring», (blant annet på bekostning av kol-
lektivt forsvar,) den praktiske implemen-
teringen av den militære delen av «nord-
områdesatsingen,» og halvhjertet videre 
strukturreformer og profesjonalisering av 
forsvaret. sist, men ikke minst bør og-
så nevnes halvhjertede forsøk, og ikke en 
helt nødvendig gjennomgripende reform 
av human resource Management i for-
svaret.

Etter krigen har norge ført en sikker-
hetspolitikk som i hovedtrekk var basert 
på integrasjon og avskjerming mot ven-
ner, samtidig som man spilte på en kombi-
nasjon avskrekking og beroligelse mot po-
tensielle fiender. Av innenrikspolitiske år-
saker valgte alle regjeringer av ulike poli-
tiske avskygninger å balansere nøytralistis-
ke/ fredsorienterte strømninger i folket mot 
en så realistisk (eller snarere så lite urea-
listisk) forsvarspolitikk som mulig, denne 
ikke helt uproblematiske tilnærmingen tatt 
i betraktning.

det styrkede fokus på nasjonalt forsvar 
og territorium var i og for seg heller ikke 
feil, men bieffekten økt nasjonalisering og 
tendenser til alenegang var negative sider 
av dette. den tradisjonelle parameteren av-
skjerming fikk økt betydning, noe som li-
ke gjerne kan ha ført til «smitteeffekt» enn 
øket beroligelse. En sammenlikning av den 
norske og russiske militære nordområde-
strategien har mange likhetstrekk, sann-

synligvis inspirert av de norske signalene 
om økt militær fokus i nordområdesatsin-
gen.

i tillegg til dette er det i alle fall på reto-
risk plan en markant dreining mot milita-
risering av politikkområder som både tra-
disjonelt sett og enda mer i dag tilhører det 
sivile domene (sivil jurisdiksjon). dette på-
virker det overnevnte sikkerhetspolitiske 
hovedkursen på en måte som ikke er fullt 
ut klarlagt, vurdert mot de aktørene man 
bør forholde seg til i dagens verden.

samtidig unnlater man fortsatt å ta fullt 
inn over seg at militærparadigmet er for-
andret dramatisk i løpet av de siste tretti 
årene, uavhengig av politiske trender. En 
betydelig økning i landstyrkenes mobilitet 
og våpenrekkevidder er sentralt i dette. En 
sterkere fokus bort fra stasjonære verne-
pliktsavdelinger fast stasjonert i n-norge 
ville ha vært en naturlig utvikling i alle fall 
fra midten av 00- tallet. i tillegg unnlot 
man å ta vesentlige deler av natos trans-
formasjonsanbefalinger til følge. Med an-
dre ord: større retorisk satsing på militær-
makt uten at dette følges opp med å gjøre 
denne mer relevant.

samtidig med dette ble det fokusert 
sterkt på fn, men uten samtidig å er-
kjenne at fn- systemets viktigste avleg-
ger i Europa er den europeiske unionen 
og nato, som begge både har hovedansva-
ret for intern fred mellom hovedaktørene 
i verdensdelen siden 1950- tallet, og ikke 
minst er «limet» i det transatlantiske/ vest-
europeiske fellesskapet.

totalt sett ble innenriks- distrikts- og næ-
ringspolitikk prioritert i for stor grad, og 
dette medførte store kostnader uten nød-
vendig transformasjons- og ikke minst for-
svarseffekt til følge. Unødvendig store be-
lastninger av statsfinansene ble resultatet. 

forsvaret, ned til detaljer i strukturen, 
ble det viktigste området for å drive rød-
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grønn politikk på, uantastet av EØs- regler 
og liknende.1 opposisjonens politikk vs re-
gjeringen på dette området på mange måter 
preget av det demokratiske paradoks som 
parlamentarisme og flertallsregjering med-
fører. regjeringspartiene opptrer samlet i 
stortinget- eventuelle uenigheter diskuteres 
i stort i lukkede møter uten allmennhetens 
innsyn. ved at regjeringspartiene legger seg 
på en «gammeldags,» «kjent og kjær» poli-
tikk som refleksmessig støttes av mange av 
forsvarets tradisjonelle venner, blir det hel-
ler ikke spesielt interessant å markere an-
dre standpunkter innenfor dette politikk-
området. her er det lite gevinst å hente i 
form av «moden, lavt hengende frukt».

om vi skuer en smule utover landegren-
sene, vil vi se at vi ikke (som vanlig) ba-
re har vært på en annen kurs enn våre tra-
disjonelt viktigste allierte, men også (til og 
med) sverige. den borgerlige alliansen un-
der Moderata samlingspartiets ledelse har 
lyktes med å sluttføre alle prinsippbeslut-
ningene for en helhetlig militære transfor-
masjon, fra en, riktignok forsiktig nyorien-
tering av sikkerhetspolitikken til en moder-
ne militær struktur med et rasjonelt mo-
derne bemanningssystem som er i stand 
til å oppfylle disse målene.2 (at dette sy-
net ikke deles av store deler av opinionen 
får stå sin prøve, det som først og fremst 
mangler her er en anstendig finansiering av 
försvarsmakten, at «ting tar tid,» i tillegg 
til den politiske erkjennelsen at sverige 
som en småstat ikke kan stå på utsiden av 
nato.)

i det følgende vil dette problematiseres 
ytterligere. En grunnleggende utfordring 
er at politikk ikke er” løvepulver” - som 
kan løse alle problemer på den måten po-
litikerne vil- bare som et resultat av beslut-
ningene. som gro harlem Brundtland sa,” 
alt henger sammen med alt”. forsvars- og 
sikkerhetspolitikk er ikke politikk som be-

stemmes innenfor landets grenser, men skal 
følge som et resultat av hva som påvirker 
staten fra utsiden. derfor betyr tilpasning 
til et fluktuerende internasjonalt statssys-
tem mer enn nasjonsbygging, innenriks-
politisk fred, fordragelighet og konsensus. 
den rasjonelle varianten bestemmes der-
for heller ikke verken av kommunal-, dis-
trikts- eller industripolitiske faktorer, slik 
andre, mer isolert innenrikspolitiske områ-
der i større grad kan. forsvars- og sikker-
hetspolitikken er, som en delmengde at sta-
tens samlede utenrikspolitikk, i aller høy-
este grad avhengig av hva andre gjør, og 
hva vi kan oppnå sammen med andre, og 
hva andre mener om oss på dette området. 
Med andre ord; dersom vi ikke skal kaste 
bort statens midler, må de politiske beslut-
ningene ligge innenfor frihetsgrader som er 
relativt begrenset. 

i dag er fasiten for hvordan militære 
styrker best organiseres for å løse dagens, 
og ikke fortidens utfordringer faglig sett 
gitt, både når det gjelder teknologi, struk-
tur, konsepter og bemanningssysteme ne. 
Ut fordringen er å finne en metode for å 
kom me dit. 

den politiske utfordringen ligger ikke i 
en detaljstyring eller videreføring av irrele-
vante faktorer i denne prosessen, men sna-
rere en revisjon av virkelighetserkjennelsen. 
veien videre vil da være å justere sektoran-
svaret slik at det blir mest mulig kosteffek-
tivt, tverrprioritere slik at relevante ram-
mer for et fornuftig oppgavesett og ambi-
sjonsnivå oppnås, og ikke minst sørge for 
at relevant kompetanse bygges opp. 

dersom en slik prosess startes, vil det 
innebære større grad av delegering til eta-
tene, og «avpolitisering» av detaljspørs-
mål. sverre diesens metafor om at” den lil-
le multiplikasjonstabellen kan ikke endres 
bare ved politiske beslutninger” er belysen-
de for dette.
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Forsvarspolitikken sett i et 
historisk perspektiv

Mellomkrigstiden

alle de norske førkrigspartier har et kollek-
tivt delansvar i evnen til enten å neglisje re, 
eller å gjøre alle, også utenriks- og sikker-
hetspolitiske utfordringer til innenrikspo-
litikk, eventuelt forklare norges spesielle 
stilling slik at dette angivelig ikke angikk 
oss.3

den viktigste erfaringen fra”9. april- og 
alt det der” – er ikke at vi til evig tid skulle 
ha et invasjonsforsvar (eller enda mer spe-
sifikt et stasjonært kystartilleri), men deri-
mot at vi må følge verden for øvrig innen-
for de politikkområdene som har interna-
sjonale grensesnitt.

Etterkrigstiden

den første parlamentariske forsvarskom-
misjonen (ledet av trygve Bratteli) ble ned-
satt i 1946 og leverte sin innstilling i 1949. i 
1946 var norge i en mellomstilling, det var 
ikke klart om vi skulle fortset te vår nøy-
tralitet, eller gjøre noe annet. sent i kom-
misjonens utredningstid ble beslutningen 
om norsk natomedlemskap fattet, etter at 
forhandlingene om et nordisk forsvarsfor-
bund ikke førte frem. 

dette medførte at kommisjonsrapporten 
hadde mange elementer fra den gamle nøy-
tralitetstenkingen i seg, noe som dermed 
ble dratt inn i etterkrigstidens forsvarspo-
litiske tenkning. En vesentlig del av dette 
førkrigstankegodset er fortsatt viktig i sto-
re deler av det norske folks ryggmargsre-
fleks rundt utenriks-, forsvars- og sikker-
hetspolitikk.

Det «bratteliske» 
forsvarskonseptet, (som levde fra 
tidlig -50 tall til 2001)

Det norske forsvaret er basert på fire, gjen-
sidig forsterkende faktorer:4

• Et nasjonalt balansert forsvar.

• Totalforsvar.

• Verneplikt.

• Internasjonalt militært samarbeid.

denne tankegangen passet brukbart inn i 
natos strategi og forsvarskonsepter frem 
til Berlinmurens fall, i alle fall på et over-
ordnet plan- og som et supplement til Usas 
atomvåpenstrategier i denne epoken.

Bipolariteten, den sterke troen på at 
nato og Usa «redder oss» dersom vi ba-
re holder ut de første dagene av en krig 
med statiske mobiliseringsavdelinger gjor-
de at vi på det konseptuelle området fikk 
balanse mellom struktur og forsvars/ sik-
kerhetspolitikk.5 vi var, både de facto og 
ikke minst i egne øyne, en utsatt småstat 
med små ressurser som var avhengig av 
hjelp utenfra. forsvaret var ikke en del av 
en multianvendbar militærmakt, men sna-
rere et meget endimensjonalt nisjeprodukt, 
hvor fokus lå på begrenset anvendelighet 
i et meget snevert scenario. vi klarte også 
å videreføre førkrigshypotesen om at «kri-
gen ikke var vår,» og (implisitt) at «eier-
ne» (de realpolitikkdominerte stormak-
tene,) fortsatt fikk kjempe den avgjøren-
de striden etter at vi hadde bidratt i rela-
tivt begrenset grad. dette perspektivet kom 
tydelig frem under både «påskekuppet» i 
arbeiderpartiet som meislet ut begrensin-
gene i atom- og basepolitikken, i atomde-
batten generelt og ikke minst i den såkalte 
«dobbeltvedtakdebatten» (utplasering av 
tomahawk og Pershing ii i Europa), som 
naturligvis måtte håndteres innenrikspoli-
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tisk av de ansvarlige partiene, men som 
slett ikke verken bidro til reell forsvarsev-
ne på kort sikt eller til å utvikle en noe mer 
anvendbar forsvarsstruktur. 

En annen, og minst like viktig faktor 
for at forsvaret ikke i større grad utviklet 
seg i relevant retning var at organisasjo-
nen var bygget opp rundt våpenhjelpmate-
riell, som ikke lot seg erstatte i samme vo-
lum grunnet kostnadsøkninger på nytt ma-
teriell. den såkalte ubalansen er følgelig et 
vel etablert fenomen, som vi har tatt med 
oss i mer enn 40 år. dessuten er det lette-
re å snakke om målbare størrelser i penger 
enn i mangel på kvalitet. dette siste er et 
minst like stort problem, som vi også fort-
satt trekker med oss.

vi har etter Bratteli-kommisjonen hatt 
et antall parlamentariske forsvarskommi-
sjoner, i tillegg til totalt tre såkalte for-
svarspolitiske utvalg. Poenget med disse 
har vært å fremskaffe et så bredt politisk 
grunnlag for forsvarspolitikken som mu-
lig, så stor grad av konsensus som mulig. 
dette er både en styrke, men også en svak-
het. konsensustanken var for eksempel år-
saken til at Willoch- kommisjonen på tidlig 

-90 tall ikke kom noen vei med å transfor-
mere forsvaret, (kanskje verken kunne, øn-
sket eller ville) fordi” status Quo” tenkin-
gen alltid vil være sterk når man skal opp-
nå enighet. 

En politisk sak som heves over den po-
litiske kampen blir dessuten automatisk et 
område som politikerne ikke interesserer 
seg for, fordi det er hevet over politikken. 
Politikerne overlever på konflikt og løsning 
av problemer i konkurranse med andre- og 
følgelig blir substansen i forsvaret uinter-
essant, unntatt den innenrikspolitiske dis-
trikts- og lokaliseringsdebatten. Med an-
dre ord, det som tilhører politikken, unn-
gås, mens det som tilhører profesjonen, po-
litiseres. 

denne” avpolitiseringen” i kombinasjon 
med generelt lavt kompetansenivå,6 spesielt 
på alle ledernivå i etaten selv var de fremste 
faktorene som motvirket en tidlig omstil-
ling. internt i etaten ble prosessen redusert 
til en kamp om profesjon, mange (og ikke 
sammenhengende) sub-optimaliseringer og 
kamp for overlevelse for etablerte. 

her som ellers kunne man følge penge-
strømmen for å finne hvem som satt med 
makten. det faktum at forsvarsbudsjettet 
var delt opp i 17 kapitler med ulike kapit-
teleiere (og på dette tidspunkt var ikke for-
svarssjefen blant kapitteleierne), taler for 
seg selv.

totalt sett ble omstillingen redusert til 
økonomiske spørsmål, samt til kommunal, 
industri- og lokaliseringsdebatt, litt ispedd 
ideologiske overtoner av” alt var bedre 
før”, og kvasi- ideologi ved å gjøre eksem-
pelvis verneplikt til et ideologisk og ikke et 
praktisk spørsmål.

Tiden etter den kalde krigens 
slutt

Tingenes tilstand da «freden brøt 
løs»

reell status i det norske forsvaret ved den 
kalde krigens slutt var ikke balanse, har-
moni og relevans som det fremstilles i dag. 
situasjonen var snarere et forsvar i dyp 
ubalanse, meget topptungt og med liten 
innsatskapasitet, i realiteten uten mulighet 
til å kunne påvirke utfallet av den væpne-
de konflikten det skulle avverge, alterna-
tivt vinne. vi skal merke oss at dette gjaldt 
også den kalde krigens utfordringer. 

dette gjaldt på alle nivåer, både kon-
septuelt, materielt og ikke minst trenings-
standard. den forsvarsgrenen som var best 
i stand til å møte utfordringen den gang, 



n r 1 JanUari/Mars 2015

56

var (som nå) luftforsvaret. dette skyldes 
at denne forsvarsgrenen alltid har fulgt in-
ternasjonal (nato) standard, og at natos 
integrerte luftforsvar setter konkrete og 
målbare kriterier for kvalitet. de to andre 
nisjekapasitetene som også holdt mål, var 
spesialstyrkene og delvis undervannsbåtvå-
penet.

den overfor beskrevne situasjonen ble 
etablert etter krigen, og akseptert av al-
le politiske partier. denne” konsensuskul-
turen” på politisk nivå kombinert med 
en profesjon innenfor sektoren som i rea-
liteten aldri har vært spesielt profesjonell 
innenfor fagområdet, sammenliknet med 
den internasjonale standarden som de skul-
le måle seg mot dersom (mot formodning,) 
«den store klokke» skulle ringe. 

det var gjennom hele perioden etablert 
en slags illusjon om” Best Practice”, en 
normaltilstand. En eventuell endring ville 
medføre store utfordringer i denne idyllis-
ke situasjonen som var etablert. dette gjor-
de at de maktstrukturer som styrte sekto-
ren ikke så behov for noen endringer, og 
medførte at den sikkerhets- og forsvarspo-
litiske tenkingen fikk ”timeout” her hjem-
me. ” norges forsvars- og sikkerhetspoli-
tikk ligger fast”. 

de forsøk på debatt som unntaksvis ble 
gjennomført, var også uten unntak endi-
mensjonale og klisjeaktige, og hadde ofte 
som dårlig skjult hensikt å støtte sub-opti-
maliseringer innenfor sektoren i forhold til 
andre. dette førte ikke til bedring av sekto-
rens evne til reell måloppnåelse. 

den politiske logikken var enkel-det 
forelå en stor trussel, som kunne løses po-
litisk med relativt store bevilgninger til for-
svaret og støtte fra nato. dette var vedtatt 
latin både hos våre allierte og nærmeste na-
boer. kongerikets institusjonelle overlevel-

se var sikret innenfor akseptabel politisk 
risktaking. 

Norge hadde pr definisjon og allmenn 
oppfatning et greit forsvar, dette var også 
prisen politikerne måtte betale for at fol-
ket ikke skulle forstå at dette i bunn og 
grunn var irrelevant, og at det reelle for-
svaret var Usas atomavskrekking ovenfor 
sovjetunionen. i en slik situasjon var det 
ikke mer enn rett og rimelig at politiker-
ne fikk «spinoff» for bevilgningene innen-
for andre politikkområder. 

Utfordringen i etaten ble ikke å videre-
utvikle militærmakten, fasiten var gitt. det 
eneste fokus i forsvaret ble lagt på utdanning 
og planlegging, med fokus på førstegangs-
tjenesten, den enkelte mann og avdelinger 
opp til fartøy, skvadron og bataljonsnivå. 
Beredskapstjeneste (som nok skapte en viss 
militær terskel mot slutten av førstegangs-
tjenesten) ble prioritert over forsvarsplan-
leggingen som for det første var fragmentert 
og prioriterte ned de logistiske utfordringe-
ne, i praksis stort sett ble begrenset til opp-
settingsplaner og i beste fall utgangsgrup-
peringer. Mobiliseringsavdelingene ble satt 
sammen av enkeltmenn, og manglet både 
grunnleggende utrustning og kvalifisert be-
fal.7 hvordan styrkene skulle anvendes et-
ter oppsetning, var også i liten grad vur-
dert. verken taktikk eller operasjoner var 
prioritert, og scenariene for innsats var for-
utbestemt og enkle. 

denne negative synergien av en rekke 
suboptimaliseringer og ikke minst kvalita-
tive mangler, selv i det enkle konseptet for-
svaret skulle operere i, var ikke et godt ut-
gangspunkt for omstilling. 

En evolusjonær tilnærming til transfor-
masjon av denne i utgangspunktet ikke re-
levante organisasjonen kunne synes umu-
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lig. Erfaringene fra 2001 og utover bekref-
ter langt på vei dette pessimistiske synet. 

Mangel på norsk fagmilitær kompetan-
se gjorde at den” unntakstilstand” som 
den kalde krigens meget spesielle bipola-
ritet egentlig representerte, fikk varig for-
svarspolitisk legitimitet i norge. den for-
svarspolitiske legitimitetsskaping ble aldri 
utformet ved at fagmilitære råd med rele-
vans for den sikkerhetspolitikken norge 
førte, ble tverrprioritert inn i en politisk 
helhetsvurdering. i stedet ble dagens for-
svarspolitikk skapt ved en videreføring av 
tidligere fattede politiske beslutninger, uten 
fullt ut å ta hensyn til de paradigmeskifter 
som har skjedd siden 1949. 

i stedet for å innse at den tradisjonelle 
territorielle trusselen8 mot norge var opp-
hørt, insisterte man på at den kalde krigens 
slutt ikke gjaldt fullt ut for norge. her la 
man grunnlaget for de geostrategiske be-
traktningene vi ser i dag, basert på fysisk 
nærhet til noe som under visse forutsetnin-
ger kan være en militær trussel. lineære be-
traktninger og fokus på konkrete, og ikke 
abstrakte fenomener er alltid enklest. 

dette ble også understøttet av den luthe-
ranske logikk, som fortsatt gjelder: Uten 
trussel intet forsvar. (Eller i alle fall et for-
svar som får betydelig mindre penger.) 

det var en viss militær tilstedeværelse9 
på på kolahalvøya. dette skulle legitimere 
en slags videreføring av et invasjonsforsvar, 
for å kunne møte den trusselen dette rent 
hypotetisk10 representerte. 

Utviklingen videre på trusselfronten var 
at det ble utviklet en rekke mer begrense-
de statsaggresjonsscenarier som isolert sett 
kan virke fornuftige, men som allikevel lig-
ger så nærme det «kjente og kjære» at det i 
stor grad hjemler en videreføring av «kald 
krigs» tenkingen. spørsmålet er allikevel 

om de er det, gitt utviklingen i Europas 
statssystem etter krigen. i tillegg er norge 
tross alt medlem i verdens sterkeste mili-
tærallianse, samt en viktig del av det euro-
peiske statssystemet.11 

nå kan det naturligvis diskuteres hvor 
mye som var bevisst av dette, det er som 
kjent enklest å fortsette i et gammelt spor, 
så lenge man får lov til det. dersom et nytt 
spor dessuten vil føre til total omlegging, 
med det resultat at den kompetansen som 
også ledersjiktet besitter, ikke lenger er ak-
tuell, blir det ikke enklere. når i tillegg den 
økonomiske situasjonen er så god at svikt 
på penger ikke fører til katastrofe og nød-
vendige omlegginger, var egentlig svaret 
gitt. i den utstrekning det var opposisjon 
og ansats til annerledes tenking, var denne 
som oftest basert på sterke interessegrup-
pers intervensjon og påvirkning, og ikke 
nødvendigvis hva som var til norges eller 
forsvarets beste eller ikke. 

fra 1991 til 2001 ble det aldri gjort hel-
hjertede politiske forsøk for å kompense-
re for dette. Årsaken til dette var dels kon-
servatisme, men også en erkjennelse av at 
siden spesielt forsvarspolitikk og forsva-
rets struktur egentlig ikke er politisk viktig 
i norge, kan det være bra å beholde et om-
råde som egner seg for politisk markering 
som blir lagt merke til, men som ikke umid-
delbart fører til en parlamentarisk krise.

Mange av de forslag som ulike mindre-
tallsregjeringer fremmet innenfor denne 
sektoren utover -90 tallet, ble endret ak-
kurat på denne måten, i strid med tunge 
fagmilitære vurderinger. Eksempler på det-
te er den såkalte” veimobile bataljonene” 
på sydvestlandet,12 samt en rekke forslag 
rundt kystartilleriet (ka) og heimevernet 
(hv), som forsvarsvennene av ulike digni-
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teter alltid har hatt stor forkjærlighet for, 
uvisst av hvilken fagmilitær grunn:

• Artillerifortene.

• Lette missilavdelinger.

• Undervannsforsvar.

• Møllposelagring av KAs struktur.

• Heimevernets utvikling.

• MTB-ene.

• Hærens størrelse, «territorielle» innde-
ling, og ikke minst statiske (felt)sperre- 
og festningsutbygging.

det første forsvarspolitiske utvalg konsta-
terte at verken forsvaret eller forsvarskon-
septet holdt mål. 

Problemet med konseptet fra -50 tallet 
var først og fremst at et balansert nasjonalt 
forsvar basert på statisk invasjons- og ter-
ritorialforsvar ikke var balansert, men tra-
disjonelt og irrelevant. dette var det verken 
mulig eller ønskelig å videreutvikle. 

verneplikt og totalforsvar hadde utvi-
klet seg fra å være praktiske og økonomis-
ke måter å løse et” totalkrigskonsept” til å 
bli religion/preferanseorientert (et forhold 
som ikke helt er borte i dag.) den eneste 
relevant funksjonen som ble ivaretatt (som 
en bifunksjon) var internasjonalt militært 
samarbeid, men de andre såkalte faktore-
ne sto i veien for å oppfylle dette på en for-
nuftig måte. I tillegg var det kun flyvåpe-
net og delvis marinen som hadde materiell, 
konsepter og personell til å gjennomføre 
dette noenlunde bra. hærens første nato- 
deployering med en avdeling tilpasset det-
te var telemarks bataljon (alt for sene) de-
ployering til kosovo i 2009.13 Med andre 
ord: Premissene for det norske forsvaret 
hadde endret seg dramatisk, uten at dette 
hadde blitt gjenspeilet i organiseringen. 

Regjeringene Stoltenberg I og 
Bondevik II
ved millenniumskiftet var det mer enn 
innlysende at forsvaret ikke klarte å nå 
de oppsatte målene, og at disse målene i 
større og større grad ikke var relevan-
te. vendepunktet skjedde i stoltenberg is 
st.prp. nr 45 (2001-2002, hvor det kon-
stateres): ”Forsvaret befinner seg i en dyp 
og vedvarende strukturell krise”. 

i samme stortingsproposisjon legger re-
gjeringen grunnlaget for en reell transfor-
masjon ved å endre forsvarskonseptet til:14

forsvaret skal utvikles som et moderne, 
fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel, 
der det skal tilstrebes en balanse mellom 
forsvarets oppgaver, struktur og ressurs-
tilgang. virksomheten skal baseres på et 
nært samarbeid med relevante sivile myn-
digheter og på en verneplikt som prakti-
seres i tråd med forsvarets behov. fokus 
skal være på å sikre og fremme norske 
interesser, gjennom å kunne håndtere et 
bredt spekter av utfordringer både nasjo-
nalt og internasjonalt.  

i den etatsstruktur som forsvaret faktisk 
hadde frem til 2001, var hele virksomheten 
basert på å produsere en stor beredskaps-
struktur som aldri hadde vært prøvd. det 
forelå heller aldri annet enn vage betrakt-
ninger rundt kvalitetskontroll eller godhet. 
Militærfaglige råd var mangelvare, og i alle 
fall ikke karrierefremmende for de få som 
forsøkte seg på å gi dem. 

Med andre ord- fordi forsvaret frem 
til transformasjonsprosessen ble startet av 
stoltenberg i har premiert produksjon av 
mobiliseringsavdelinger og utdanning av 
vernepliktige, har dette medført en stor 
mangel på kvalifisert kompetanse både for 
å følge med i den militære utviklingen, og 
ikke minst bedrive transformasjon. først i 
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dag er de militære sjefene noen grad utdan-
net under det nye paradigmet. det gamle 
paradigmets konseptutviklingsevne og ikke 
minst utdanningssystem er i skremmende 
grad fortsatt et produkt av den kalde kri-
gens tid. av denne årsaken sliter forsva-
ret fortsatt med skjev fordeling av relevant 
kompetanse. dette gjelder spesielt innenfor 
områdene omstilling15 og videre utvikling 
av forsvarets kapabiliteter (evner). 

verken forutsetningene for eller den ini-
tiale utviklingen i transformasjonen av for-
svaret hadde de beste forutsetningene for å 
lykkes. dette er imidlertid ikke oppfatnin-
gene i media eller i opinionen, hvor sann-
heten” omstillingen har gått for langt” har 
fått sette seg. 

dette forsterkes naturligvis av at det 
egentlig aldri er gjennomført en skikkelig 
faglig eller politisk debatt etter den skissen 
som er forsøkt trukket opp i dette innspil-
let. i tillegg er budskapet om hva relevant 
militærmakt er underkommunisert i sam-
funnet. stoltenberg16 ii har, presset av regje-
ringspartnerne gått to steg tilbake i st. Prp. 
48, på tross av at Bjørn tore godal star-
tet prosessen, som ble videreført av kristin 
krohn devold med arbeiderpartiets sterke 
støtte. 

i tillegg til dette, har de tradisjonelle for-
svarsvennene unnlatt å bidra til å endre 
dette bildet. disse har uten unntak hatt en 
meget konservativ holdning, og omkvedet 

”forsvaret ødelegges” har vært unisont fra 
dette hold siden midten av -80 tallet. alle 
som har frekventert den skog av militære 
interesseforeninger som finnes, vet hva jeg 
snakker om. Med denne typen venner tren-
ger man ingen fiender.” 

den første «soria Moria»-erklæringen 
(navn etter et hotel i oslo) bryter derfor 
trenden som ble gjennomført av stoltenberg 
i og Bondevik ii. dette opprettholdes i stort 
i soria Moria ii. 

Dagens mindretallsregjering 
utgått fra Høyre og 
Fremskrittspartiet
Men grunnlag i gjeldende regjeringser klæ-
ring fra sundvolden datert 16. oktober 
2013 samt hva som har skjedd så langt i 
stor tingsperioden virker det som om den-
ne mindretallsregjeringen tar forsvaret mer  
på alvor, selv om den av praktiske årsa-
ker fortsatt viderefører stoltenbergs gjel-
dende langtidsplan. forsvaret er beskre-
vet mer positivt (i generell betydning,) enn 
hva tilfellet var i de forrige regjeringenes 
regjerings plattformer, spesielt gjelder det-
te nato, internasjonalt samarbeid (inklu-
sive ønsket om mer substans i det nordis-
ke samarbeidet,) og videreføring av større 
materiellprosjekter. Mest positivt i dette 
«food for thoughts» perspektiv er allike-
vel at den eksplisitt gjør noe med det stør-
ste problemet for å gjennomføre en vellyk-
ket transformasjon, å skape et personalsys-
tem av internasjonal standard.

denne regjeringen må, som mindretalls-
regjering, manøvrere forskjellig fra de to 
siste flertallsregjeringene. I forholdet til de 
to støttepartiene, venstre og kristelig fol-
keparti, ligger det også en del utfordring-
er, spesielt innenfor det politiske fagfeltet 
«revespill» og «kannestøperier». forsvars-
sektoren er kjent for å være en yndet arena 
for disse sportsgrenene.

forsvarsministeren har imidlertid også 
gitt forsvarssjefen i oppdrag å gjennomfø-
re en «fagmilitær vurdering», med et ugra-
dert mandat og svarfrist 1. oktober i år. 
denne anbefalingen vil deretter bli brukt 
som en del av grunnlaget for den nye lang-
tidsproposisjonen som regjeringen vil frem-
me i 2016. det er grunn til å tro at regjerin-
gen har tilstrekkelig styringskraft til i stør-
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re grad enn tidligere å få sektoren ikke ba-
re på skinner, men også på rett spor.

Oppsummering av 
sikkerhetspolitiske 
utfordringene fra før 
transformasjonen startet

En sikkerhetspolitikk basert på den 
transatlantiske link

norge baserer seg på en sterk transatlan-
tisk link. dette er naturligvis bra, men spe-
sielt den preferansepregede tilnærmingen 
gjør at dette samtidig ikke er helt uproble-
matisk. Usa er en global aktør, og eksem-
pelvis Usa og russland har en rekke bila-
terale avtaler som ikke vi kjenner innholdet 
i. det er lett å bli skviset i et slikt asymme-
trisk samarbeid. tenk bare på vernesone-
problematikken, (fornybare ressurser og 
hydrokarboner,) ressurser for øvrig, krigen 
mot terror, ikkespredningsproblematik-
ken, missilforsvar, landminer, kampen mot 
håndvåpen bare for å nevne noen områder.

det er sjelden fornuftig å satse bare på 
en hest. naturligvis trenger norge gode 
forbindelser med Usa, men vi trenger og-
så gode forbindelser for å balansere ensi-
digheten i bare å satse på en aktør. i til-
legg har flere av våre naboland et betydelig 
mer substansielle samarbeid med Usa, og-
så innenfor det militære området på tross 
av manglende natomedlemskap. vi bør 
ikke havne i en situasjon bilateralt med 
Usa hvor vårt perspektiv er basert på mis-
oppfattede preferanser og symbolpolitikk, 
mens det på amerikansk side er basert på 
pragmatisme. 

så- noe enkelt fremstilt kan man hevde 
med god dekning at veien til relevant trans-
formasjon og tettere bånd til Usa (og Uk 

og nl,) ligger i et så sterkt som mulig mili-
tært samarbeid med sverige.

Nato
Norge har en klar ”Nato-first” tilnærming. 
dette er i utgangspunktet meget fornuftig, 
nato er verdens sterkeste militærallianse. 
Utviklingen i fremtiden er hvordan nato 
utvikles, og om den fortsetter primært å 
være en kollektiv forsvarsorganisasjon ba-
sert på et substansielt militært samarbeid. 

i dag fronter nato en kompleks ut-
fordring av sikkerhetsriski og utfordrin-
ger, som strengt tatt ikke er tatt høy-
de for i” den nordaltantiske traktat” fra 
1949. disse omfatter alt fra spredning av 
masseødeleggelsesvåpen til svake og sta-
ter i kollaps, «comprehensive approach», 
«hybrid krigføring» o s v, uten å ha nevnt 
de overgripende utfordringene fra miljø og 
klima i endring.

På tross av de utfordringene (og impul-
sene) Putin har gitt natos medlemsstater 
det siste året, står dette i sterk kontrast til 
den monolittiske statstrusselen alliansen 
frontet frem til slutten av -80 tallet. 

nato har overlevd fordi organisasjonen 
har forandret seg. Problemet er at organi-
sasjonen i 40 år har basert seg på en kald- 
krigsstruktur, og ut fra dette forsøkt å mø-
te etter- kaldkrigutfordringer. natos strate-
giske konsepter fra 1991 og utover lister 
de nye utfordringene, men oppdaterte ikke 
alliansestrukturene tilstrekkelig- verken fy-
sisk eller på det kognitive plan. 

veien fra de ikke oppfylte” Prague 
capability commitments” (i 2003) og 
fremover til i dag understreker det samme 
strikken har blitt strukket og strukket, og 
faren er at den før eller siden ryker. når 
dette er sagt- nato har hatt stor betydning 
for Europas utvikling etter Berlinmurens 
fall. Uten” Membership action Plan” vil-
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le neppe eksempelvis de baltiske land være 
så velutviklet som de er i dag. dette gjelder 
spesielt på områder som behandling av mi-
noriteter, korrupsjonsbekjempelse o s v, for 
øvrig områder hvor nato og EU utvidelsen 
har hatt en enda viktigere positiv, komple-
mentær virkning. 

Pr. i dag er alliansen svakere rustet for 
å møte endrede forutsetningene/ premis-
ser enn på -50 tallet. Problemene har først 
og fremst sitt utspring i at det er vanske-
lig å sammenfatte nærmere 30 staters ulike 
interesser i en organisasjon, på tross av at 
russland har bevist at statsaggresjon ikke 
har opphørt i Europa. På tross av at opp-
gavene ute i verden står i kø, velger man-
ge stater, deriblant norge å «sparke en død 
hest» -ved å klamre seg til eget territori-
um og ikke relevante forsvarsstrukturer, og 
holde liv i en forestilling at det finnes rom 
for alenegang ved forsvar av eget territo-
rium.

finanskrisen forsterker dette ytterligere. 
spesielt i vårt land har vi også en egen ev-
ne til å se bort fra at den europeiske union 
har mye av æren for en fredelig utvikling 
i det europeiske statssystemet, og at både 
EU og Eurosamarbeidet i dag er et resul-
tat av de franske krav for å gå med på tysk 
gjenforening i 1991. 

natos evne til å lede store komplekse 
militæroperasjoner har også vist seg å væ-
re begrenset. Årsaken til dette ligger først 
og fremst i nato som mellomstatlig orga-
nisasjon, hvor medlemsstatene har «buk-
ta og begge endene».17 den amerikanske 
erkjennelsen av at natos utilstrekkelighet 
kom allerede med” War by commitee” – 
krigen mot serbia i 1999 som ikke var sær-
lig imponerende. dette syn ble langt på vei 
fulgt av Uk, men der begrenset man seg til 
å trekke slutningen at” failure” bare gjaldt 
krigsoperasjoner, og ikke krisehåndterings-
biten. 

de operative erfaringene fra isaf, der-
imot, har fått Uk til å tvile på dette også. 
På tross av finanskrise og dystre spådom-
mer om EUs fremtid, er det grunn til ikke å 
avskrive at EsdP og felles forsvarsinnsats 
i EU utvikles videre i fremtiden. denne ut-
viklingen kan meget lett føre til at nato og 
EU enda klarere vil stå frem som komple-
mentære organisasjoner, som alle utvikle-
de stater i Europa bør være medlem av, og 
i enda mindre grad enn i dag fremstår som 
sikkerhetspolitiske alternativer. 

En utfordring for norge som gradvis 
er forsterket de senere årene er at i takt 
med NATO-utvidelsene, og ikke minst fi-
nanskrisens store budsjettreduksjoner ge-
nerelt, har de noe økende norske budsjette-
ne bidratt til at norge ikke lenger er blant 
de minste og svakeste statene i nato. i til-
legg oppfattes den norske økonomien å væ-
re sterk, og norge oppfattes ikke som spe-
sielt utsatt for aggresjon heller. summen av 
dette er en oppfatning i nato at norge må 
bidra mer til alliansen, sannsynligvis i bety-
delig større grad enn hva norske politikere 
er villige til å innfri.

Utviklingen i EU er ofte et speil på ut-
viklingen av de transatlantiske forbindel-
sene. EsdPs «gjenfødelse» som eksempel, 
skyltes at clinton- administrasjonen startet 
krigen mot serbia, og ikke minst støttet de 
bosniske muslimene på slutten av -90 tallet. 
dette førte frankrike og Uk sammen og 
muliggjorde st. Malo – prosessen. det som 
nå skjer er ikke en latent konflikt mellom 
Usa og Europa, men den konstruktive di-
alogen mellom Usa og et Europa hvor og-
så frankrike deltar aktivt. frankrikes be-
slutning av å på nytt inngå i natos militæ-
re samarbeid, er sannsynligvis nært koblet 
mot at Usa overlater større del av de gjen-
værende militære utfordringene i den euro-
peiske interessesfæren til europeerne selv. 
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den tidligere brede enigheten om at den 
eneste sikkerhetsutfordringen som i over-
skuelig fremtid er rettet mot det europeiske 
territoriet og som trenger direkte støtte fra 
Usa er missilforsvaret har fått seg en alvor-
lig knekk etter Putins anneksjon av krim. 
dette har på nytt aktualisert Usas tilste-
deværelse og militære betydning i Europa. 
Politisk sett vil det være bedre for Europa 
at Usa agerer og ikke EU eller nato, som 
først vil være aktuelle når russland eventu-
elt intervenerer på en eller annen måte i en 
av medlemsstatene. 

Trusselperspektivet

logikken i det tradisjonelle forsvaret er be-
handlet tidligere i dette innspillet. norge 
hadde helt frem til dette sekels begynnelse 
et forsvar som var et konstitusjonelt nød-
vergeinstrument, som ikke skulle brukes 
før den store klokke ringte og nasjonens 
eksistens ble truet. nå har vi i større grad 
et innsatsforsvar, som også skal kunne bru-
kes ekspedisjonært for å løse kriser ute i 
verden, samt løse kollektive sikkerhetsut-
fordringer både hjemme og ute. 

dette er et underkommunisert faktum, 
og er slett ikke forstått i ute i folket. den 
folkelige støtten for den helt nødvendige vi-
dere transformasjonen er derfor svak. i til-
legg motarbeides dessuten denne helt nød-
vendige utviklingen ikke bare av store de-
ler av den forsvarspolitiske opinionen, men 
også langt inn i regjeringen, uansett hvilke 
farge denne har. 

Myten om at norge er truet på en slik 
måte at nasjonal militærmakt alene skal 
benyttes mot denne trusselen, er ikke ba-
re stor, men er nå dessuten dimensjoneren-
de for den videre utviklingen av forsvaret. 
dette beror både på misforståelser om hva 
militære instrumenter kan brukes til, og 
ikke minst ved at man visker ut skillelin-

jene mellom statsaggresjon, ev. organisert 
kriminalitet og hele spektret av terrortrus-
sel fra ikke-statsaggressorer, og de uendelig 
mange myke sikkerhetsutfordringer som 
dagens nye virkelighet og ikke minst de 
negative sidene av globaliseringen bringer 
med seg. truslene har blitt mer diffuse og 
sammenflytende, men dette hjemler ikke at 
forsvarssektoren skal ha en utflytende og 
diffus målstruktur.

En del av retorikken rundt geostrategi, 
makttrekanter, statens økende rolle som 
aktør samt potensielle militære konflikt-
potensial i nærområdet mangler fullsten-
dig rot i den sikkerhetspolitiske virkelig-
het. dette får i beste fall den konsekvens 
at skattebetalernes penger sløses bort på ir-
relevant forsvarsinnsats, som i tillegg i sta-
dig større grad best beskrives som å tilhø-
re «det sterkt utvidede forsvarsbegrepet».18 
i verste fall vil det medføre at norske liv går 
unødig tapt eksempelvis i afrika fordi vi 
allikevel må deployere dit, men uten at dis-
se avdelingene verken er trent eller utstyrt 
på en profesjonell måte siden prioriterin-
gen ligger i fortsatt utdanning av (for man-
ge) vernepliktige i nord- norge. Et uom-
tvistelig faktum er dessuten at den misjons-
spesifikke treningen både blir omfattende 
og meget dyrere enn nødvendig, da det i 
stor grad dreier seg om «omskolering19».

fra ansvarlig politisk hold uttrykkes 
selve den trusselen som forsvarsvennene 
eksplisitt nevner i vage termer, gjerne som” 
staten har fått større betydning, vårt nær-
området er mer og mer komplekst, og geo-
politikk har kommet tilbake”. for det før-
ste har staten hele tiden, uavhengig av glo-
balisering og ulike konstellasjoner av mel-
lomstatlig og overstatlig samarbeid, vært 
den primære aktøren på den internasjo-
nale arenaen. for det andre har geopoli-
tikk/geostrategi som begreper alltid vært 
der, men oppfatningen av betydningen av 



63

analYs & PErsPEktiv

disse har variert, og da gjerne sterkt basert 
på hvilken” isme” vedkommende bekjente 
seg til. innledningsvis bør det kanskje nev-
nes at tenkere som kjellen, Mckinder og 
haushofer normalt ikke regnes som frem-
tredende rødgrønne ideologer, men snare-
re er forbundet med personer som adolf 
hitler, Josef stalin (og vladimir Putin?). 
Begrepsmessig er de dessuten lettere å tol-
ke i retning av” lebensraum” enn i retning 
av fred, forsoning og internasjonal solida-
ritet. 

Uansett, i et hardt sikkerhetsperspektiv, 
som er det mest relevante når vi diskute-
rer statssikkerhet og militærmakt, kan vi 
hevde at geostrategien har mistet mye av 
sin relevans. her måles ikke rekkevidder 
lenger i antall kilometer, men i antall tas-
tetrykk. De fleste militære kapabiliteter i 
dag kan deployeres relativt raskt over he-
le verden, med avgjørende våpenvirkning 
fra «hvor som helst» til «over alt» i løpet 
av minutter. 

i myk sikkerhetssammenheng derimot, 
hvor vi snakker om individ og samfunns-
sikkerhet, gjelder geostrategien fullt ut. for 
fenomener som migrasjon, epidemier, kri-
minalitet og klima/ miljøutfordringer gjel-
der fortsatt som en hovedregel at det nær-
meste er det farligste, i tillegg til at det langt 
borte også påvirker oss, og kan nå oss for-
tere enn vi ante for 10 år siden. 

det kan derfor være en god ide å skille 
mellom hard og myk sikkerhetstilnærming. 
her ligger som sagt vår største utfordring i 
dag- vi har av ulike årsaker valgt å røre dis-
se sammen i en eneste grøt, mens en del an-
dre land, som vi dessuten liker å sammen-
likne oss med, skiller skarpt mellom disse. 

dette er naturligvis årsaken til at grense-
vakt er en sivil oppgave og schengen er et 
sivilt samarbeid, at kystvakt og rednings-
tjeneste normalt er sivile statsinstitusjoner. 
skillet mellom militært og sivilt går ved 

statsaggresjon eller ikke. i utgangspunktet 
er alt som ikke er statsaggresjon oppgaver 
som ligger under justis, innenriks- og poli-
tidepartementenes forsorg.

da bipolariteten forsvant, skrantet også 
troen på et aggressivt russland med inten-
sjon om å ”ta nord-norge”. vårt substi-
tutt ble havområder, olje og gass. den ene 
artikkelen mer livfull og dramatisk enn den 
andre så dagens lys. det er bare en hake 
ved dette: det er ingen sammenheng mel-
lom å ha et stort område til havs med ulik 
grad av suverene rettigheter hjemlet i hav-
rettskonvensjon og folkerett, og et sterkt 
militært forsvar. tvert imot- det er i små-
statens interesse at internasjonal rett følges, 
at militærmakt ikke misbrukes og at realis-
meperspektivet og maktpolitiske betrakt-
ninger tones ned. det er spesielt ugunstig at 
en småstat, som uansett om den bruker 1,4, 
2, 5 eller 10 % av brutto nasjonalprodukt, 
ikke kan oppnå noe med militære midler i 
et Europa hvor realpolitikk får råde, bidrar 
til å remilitarisere nordområdene. 

denne koblingen er dessuten både farlig 
og ikke spesielt gunstig sett med skattebe-
talernes øyne. overvåkning og ressurskon-
troll er naturligvis meget viktig, men dette 
er primært sivile statsoppgaver. 

Norge som sikkerhetsimportør 
og ikke eksportør av sikkerhet (9. 
aprilsyndromet)

det grunnleggende problemet er og blir at 
troen på det balanserte forsvar lever videre, 
og at det stikk i strid både med mulighets-
rom og realiteter tillates at forsvaret fort-
satt dimensjoneres for såkalt nasjonal mi-
litær krisehåndtering. det uttales ikke ek-
splisitt, men det ligger i denne definisjonen 
at det menes noe mer enn statsaggresjon, 
men dette” noe” er skyggelagt for at livs-
løgnen ikke skal bli for åpenbar. norge har 
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ikke drevet nasjonal militær krisehåndte-
ring mot statsaggresjon siden 9. april 1940, 
og det gikk som kjent ikke særlig bra.

det nye forsvarskonseptet fra 2001 mu-
liggjorde at kollektivt (formuleringen alli-
ansetilpasset) forsvar kunne bli fullt ut ak-
septert også nasjonalt. faglig sett ville en 
beslutning om fullt ut å gjennomføre det-
te være mer forsvarlig enn dagens ordning. 
sikkerhetspolitisk sett ville dette være en 
bedre løsning enn dagens valgte løsning. 
samfunnsøkonomisk/kosteffektivt vur dert  
er det overveiende sannsynlig at en slik 
tilnærming også ville være å foretrekke. 
de militære styrkene kunne dimensjone-
res mot væpnet strid fullt ut- i en fleksibel 
kontekst, d v s i spennet internasjonal mili-
tær krisehåndtering, fra lavintensiv til høy-
intensiv krigføring, og i en kollektiv ram-
me hjemme derom territoriet (mot formod-
ning) skulle bli truet. dette ville også ha 
åpnet for muligheten til å kvitte seg med 
myten om at det gjelder ulike standarder 
ved nasjonale og internasjonale operasjo-
ner. dette er både et militærfaglig og ikke 
minst moralsk blindspor.20 Militære styrker 
uten tilstrekkelig kvalitet og øvelse er” sit-
ting ducks” i alle scenarier, og det er umo-
ralsk å videreføre disse! 

På ett område er derimot norge spesielt 
i militærhistorisk betydning. norge er ikke 
et land som har vært overrent to ganger pr 
hundreår av armeer, slik den krigshistoris-
ke erfaring er i Europa for øvrig. norge har 
bare unntaksvis vært av strategisk stor be-
tydning. dette var fra 1938 til slutten av 
1960- tallet, og fra tidlig -80- tall til slutten 
av det samme tiåret.21 historisk sett har ar-
vefienden vært Sverige, i de siste 500 år har 
norge tross alt vært en del av enhetsstaten 
danmark i 300 av disse.

norsk territorium i dag er som resten av 
det europeiske kontinent ikke spesielt ut-
satt for fysisk invasjon. i det nåværende 

statssystemet er det tvert om stor motvilje 
og ikke minst stor intervensjonsvilje og -ev-
ne mot statsaggresjon. den tidlige utviklin-
gen på Balkan og nå i Ukraina har, som tid-
ligere beskrevet, vist dette entydig. 

det er heller ikke på svært mange om-
råder Europa trenger Usa for å forsvare 
seg mot” noe,” (unntatt på missilforsvars-
siden.) sannsynligheten for at norsk terri-
torium skal angripes ved statsaggresjon er 
i dag så liten at den sannsynligvis bare er 
promiller av usikkerheten ved et helse- og 
sosialbudsjett utenfor kontroll, eller for 
den saks skyld usikkerheten i olje- og gass-
prisen fremover.

det er fristende å sammenlikne oss med 
danmark. danmark ligger ikke mer enn en 
knapp times flytid fra Gardermoen, og har 
mange av de påståtte sikkerhetsutfordrin-
gene som norge har. for det første grenser 
de mot en stormakt, som historisk sett har 
vist seg å være både farlig og aggressiv. for 
det andre har de store havområder, forny-
bare ressurser, noe olje og gass, en meget 
stor (og farlig) transitt av farlig gods kon-
tinuerlig gjennom de mest befolkede områ-
dene, som i tillegg er vanskelig manøvrer-
bare og trange. de har en uavklart grense 
med et annet land- canada, og på vegne av 
grønland store krav inn i arktis mtp utvi-
delse av kontinentalsokkelen nordover. 

hvorfor har da danmark ca 2/3 av vårt 
forsvarsbudsjett, samtidig som de blir aner-
kjent som større og mer verdifulle bidrags-
ytere enn oss internasjonalt?

For det første har Danmark definert re-
nasjonalisering av Europa som den stør-
ste trusselen mot danmark. de ser det der-
for som en større oppgave å delta interna-
sjonalt og dermed motvirke dette, enn som 
oss ruste opp mot «noe» som ligger i perio-
den etter at dette eventuelt har skjedd.

i tillegg har danmark i løpet av de sis-
te 10 årene, også ulikt oss, 4- doblet bud-
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sjettet til Politiets efterretningstjenes-
te (PEt), mens vi i samme tidsrom har 
holdt våre politibudsjett betyde lig lavere 
(se eksempelvis Magnus ranstorps fore-
drag i oMs 3. oktober 2011 http://www. 
oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2011/2011-
10-03-Ranstorp.html.)

dette vitner om helhetssyn, som er ba-
sert på andre vurderinger enn i norge. 
noen vil hevde at dette viser både vilje og 
evne til å ta dagens, og ikke gårdagens ut-
fordringer alvorlig. ikke minst vitner det-
te om evne til reell sikkerhetspolitisk ten-
king uten for sterke historiske preferanser 
og for stort hensyn til innenriks- og regio-
nalpolitikk.

det som paradoksalt sett i dag får sty-
re utviklingen av norsk forsvarspolitikk, er 
innenrikspolitikken og ikke sikkerhetspoli-
tikken i dagens virkelige verden

forsvarsøkonomi er et tema som er gan-
ske mye debattert, og det skal ikke tværes 
for mye ved dette her. Problemet er at når 
Forsvarets oppgaver er vage og utflytende, 
og at det ikke finnes relevante måter å må-
le oppnåelse av ambisjonsnivå og målopp-
nåelse på, vil dette alternativet bli relativt 
uhåndterlig. Penger og årsverk, seilingstid 
og øvingstid, derimot, er konkret og egnet 
som styringsparametre i mye større grad 
enn det diffuse evnebegrepet (kapabilitet).

tidligere var den store mobiliserings-
strukturen en nyttig buffer, slik at uansett 
hva som skjedde, fantes det alltid «noe» å 
ta av, og krisen ble aldri stor. Med dagens 
innsatsstyrker uten «det tradisjonelle fet-
tet» er dette annerledes. 

En del av retorikken rundt geostrategi, 
makttrekanter, folkeforsvar, verneplikt som 
politisk ønsket mål og ikke middel for noe, 
statens økende rolle som aktør samt tilste-
deværelse og nasjonal militær krisehåndte-
ring som middel mot militære potensielle 
aktører i nærområdet mangler dessuten i 

stor grad forankring i den sikkerhetspoli-
tiske virkelighet. det nevnte konglomera-
tet omfatter for øvrig også aktiviteter som 
totalt sett overskrider småstatens forsvars- 
og sikkerhetspolitiske handlingsrom med 
god margin. 

denne påvirkningen skyldes sammenfal-
lende effekt av handlinger fra en rekke ak-
tører, kort kan nevnes:

• De tradisjonelle forsvarsvennene.

• Nærings- og distriktsinteresser.

• Store deler av forsvarets personell, som 
ser sin sedate (og innbringende) tilvæ-
relse truet av internasjonalt engasje-
ment.

• Grupperinger med nasjonalistisk hold-
ning, preges av troen på et evig sterkt 
russland, sterkt nEi til EU og Ja til 
Nato (spesielt det Nato som ikke finnes 
lenger).

• Tradisjonelle sosialistiske grupperinger, 
kjennetegnes best som nei til Usa og 
nato, noe mindre negativ til EU.

dette får i beste fall den konsekvens at 
skattebetalernes penger sløses bort på ir-
relevant forsvarsinnsats. i verste fall vil 
det medføre at norske liv går tapt. Et far-
lig langsiktig utviklingstrekk i dette er at vi 
distanserer oss fra det faktum at både sik-
kerhets- og forsvarspolitikken er utadrettet, 
den forholder seg til internasjonale aktører, 
og ikke til oss selv.

her rører vi med det fundamentale som 
9. april burde ha fortalt oss en gang for 
alle: forsvars- og sikkerhetspolitikken er 
ikke et område for innenrikspolitisk alene-
gang, vi må gjøre oss troverdig utad- ikke 
innad. de øvrige samfunnssektorene repre-
senterer mange andre gode alternativer for 
det sistnevnte perspektivet. 
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Veien videre

Sikkerhetspolitisk utgangspunkt

den sikkerhetspolitiske situasjonen i ver-
den er i en naturlig dynamisk utvikling. 
Usa er fortsatt den dominerende statsaktø-
ren, mens regionale stormakter som kina, 
india, Japan, Brasil og russland er i ferd 
med å finne sin rolle i forhold til dette. 
russ land har i tillegg satset på statsaggre-
sjon og forsøker å gjeninnta sin rolle som 
stor makt militært. om dette lykkes- er et 
åpent spørsmål.

det eneste perspektivet som nytter i en 
analyse av dette, er helhetsperspektivet, og 
ikke deler av helheten som for eksempel 
tradisjonell geostrategi. globaliseringen er 
kommet for å bli. dette må vi forholde oss 
til som en faktor vi i liten grad kan påvirke. 
Politikken som skal føres, må ta sikte på å 
forsterke de positive sidene, samt å arbeide 
for å begrense de negative sidene av dette. 
den viktigste ledetråden bør være at inter-
nasjonalismen i stor grad bør være et na-
turlig mål for småstaten, og at de nordis-
ke velferdsstatsmodellene ikke nødvendig-
vis trenger å skjermes for mye, da de både 
har overlevelsesevne og ikke minst stor ek-
sportverdi i en globalisert verden!

regjeringens nordområdesatsing er na-
turligvis riktig og viktig. der er store for-
ny-, og ikke fornybare ressurser av stor be-
tydning for norge og verden, klimautfor-
dringene skaper nye utfordringer og mu-
ligheter, samtidig som norge og russland 
er to sentrale, gjensidig avhengige aktører 
i området innenfor ressursforvaltning for 
å sikre bærekraft. det påhviler norge et 
stort ansvar som forvalter av dette. dette 
er et sivilt, og ikke militært ansvar.

Forsvarspolitisk utgangspunkt

som en innledning kan det være nyttig 
å tenke på at britene hevder at det ikke 
lenger nytter med transformasjon- i Uk 
trengs” deep change” – og de mener ikke 
som enkelte hos oss at dette betyr en til-
bakegang til det tradisjonelle territorial- og 
invasjonsforsvaret. 

dette innspillet forsøker å fokusere på 
nye vinklinger for å synliggjøre nye pre-
misser for den videre diskusjonen fremover. 
det er åpenbart at også vi trenger” deep 
change”. om dette kan skje evolusjonært, 
med utgangspunkt i dagens organisasjon 
og situasjon er et åpent spørsmål og må 
nøye vurderes fremover.

Utfordringene er mange- og løsningen er 
enkel (i teorien) – vi må gjøre som «alle 
andre» gjør.22 det største problemet er at 
vi blander sammen” soft security threats” 
(som er økende- spesielt grunnet klimaut-
fordringene og globaliseringen) og” hard 
security threats,” som for Europas del bå-
de har minket og tatt andre former enn tid-
ligere. 

i utgangspunktet skal det konstitusjo-
nelle ansvar for alt som ikke er statssik-
kerhet ligge hos andre fagdepartement 
enn forsvarsdepartementet, hos oss særlig 
Justis- og Utenriksdepartementet, selv om 
det ikke ville være unaturlig å opprette nye 
departementer for å få en bedre tilnærming 
til dagens problemstillinger. 

Overordnede grep

På noe lenger sikt bør det vurderes hvor-
vidt oppgavene forsvaret har i dag, som 
er sivile, bør avmilitariseres. (kystvakt, 
grensevakt og redningstjeneste). dette vil 
på sikt si en grenseoppgang mellom uten-
riks-, kommunal-, justis- og forsvarssek-
toren. nye departementer, eksempelvis et 
Politi- og innenriksdepartement for å ta 
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seg av noen av disse oppgavene bør vur-
deres, samtidig som departementenes selv-
stendighet nok burde vært korrigert en 
smule med et organ som ikke bare koor-
dinerer, men også gis (overordnet sektor) 
ansvar og myndighet. (Både det utøven-
de overordnede statsorgan og ikke minst 
sikkerhetsansvaret ville være tjent med et 
statsministerens kontor som ble utviklet til 
et overordnet departement, gjerne med en 
overordnet sikkerhets- og etterretningstje-
neste som direkte underlagte etater). 

forsvarssektoren bør konsentrere seg 
om det militære håndverk. (som er suve-
renitetshevdelse, kollektivt forsvar ute og 
hjemme og internasjonal militær krise-
håndtering.) i tillegg bør oppgavene over-
våkning og militær etterretnings- og sik-
kerhetstjeneste bestå. På kort sikt bør en 
reduksjon av forsvarets oppgaveportefølje 
fra nærmere 10 til 3-4 oppgaver vurderes. 
dette vil i større grad synliggjøre problem-
stillingene, og i sterkere grad bidra til å 
kunne identifisere grensesnittene med tan-
ke på videre utvikling.

det som forsvaret nå dimensjoneres 
mot, nasjonal militær krisehåndtering- er 
ikke rasjonelt for en alliert småstat. dette 
er pr definisjon aksjon på egen hånd mot 
en statsaktør, noe som småstater ikke dri-
ver med på egen hånd. dette er ikke et rea-
listisk alternativ i dagens statssystem, d v s 
et ikke renasjonalisert Europa (ref tidligere 
diskusjon rundt danmark).

”Way ahead” – bør derfor være som det 
alltid har vært-å følge våre hovedallierte i 
Europa og Usa. Et nyttig redskap for å opp-
nå dette, er «smart defence» og «Pooling 
and sharing». det beste forsøket så langt 
er det bilaterale samarbeidet med latvia, 
det politisk prioriterte nordEfco fun-
gerer ikke så godt som forventet. dette be-
tyr imidlertid ikke at det prinsipielt er rik-
tig, og ingen har råd til ikke å videreføre 

og intensivere det nordiske militære sam-
arbeidet. de politisk miljøene i norden har 
de nødvendige fullmakter til å sørge for at 
dette går bedre i framtiden dersom dette 
prioriteres. 

det ville naturligvis være enklere der-
som alle nordiske stater var medlemmer 
i både nato og EU, uten restriksjoner. så 
langt har imidlertid ikke den eksterne på-
virkningen vært tilstrekkelig dramatisk til 
at dette har inntruffet.

Hovedpoengene kan oppsummeres 
som følger

• En småstat kan ikke løse grunnleggen-
de forsvarsutfordringer på egen hånd, 
uansett hvor mye som satses. i sikker-
hetspolitikken har småstater i realiteten 
valget mellom allianser- og kjøpe pre-
missene der, eller tilpasse seg trusselen, 
d v s å gi etter for press. alle stater som 
ønsker et fortsatt fungerende vesteuro-
peisk- og transatlantisk politisk- og sik-
kerhetspolitisk system bør være med-
lemmer av både EU og nato.

• Utviklingen med krig og fred som fe-
nomener som opptrer til samme tid er 
sist demonstrert av russland i Ukraina. 
dette krever en omlegging av bered-
skapsordningen, som i dag er basert på 
kjeden fred- krise- krig som separate fe-
nomener. krigsorganisasjon og freds-
organisasjon bør omskapes til orga-
nisasjon og reserve organisasjon (som 
er gripbar uansett politisk definert 
«tilstand»).23

• Et forsvar må utvikles på grunnlag av 
kapabilitetsvurderinger i henhold til in-
ternasjonal standard og tilpasses allian-
sens behov, og ikke grunnet vikarieren-
de innenrikspolitiske forhold.” deep 
change” i den retningen som stolteberg 
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i og Bondevik ii skisserte må gjennom-
føres for å rettferdiggjøre utgiftene for 
skattebetalerne. den beste løsning for 
både internasjonale og nasjonale opp-
gaver er kapabilitetsrelevante, deploy-
erbare, interoperable og gripbare- d v s 
«ekspedisjonære»styrker.

• Sektorgrensene mellom de ulike depar-
tementenes ansvar må vurderes og jus-
teres. 22. juli viser at indre og ytre sik-
kerhet må balanseres. (sikkerheten i 
oslos gater blir neppe bedre av ytterli-
gere å styrke heimevernet (hv).) 

• Siden sikkerhetspolitikken er UDs sek-
toransvar, bør man vurdere å styrke Ud 
med fds sikkerhetspolitiske avdeling, 
(noe som vil være gunstig også med 
tanke på realistiske interessebeskrivel-
ser også innfor andre deler av utenriks- 
og bistandspolitikken) og fd bør foku-
sere på sektoransvaret- forsvarspolitik-
ken.

• Det er et paradoks at politiet har så små 
ressurser som de har, tatt i betraktning 
de relativt store bevilgninger til for-
svarssektorens selv noe perifere deler 
som hv. Man bør spørre seg- hva gir 
borgerne sikkerhet, hvs innsatsstyrker 
eller politiet? lærer 22. juli oss at vi må 
styrke heimevernet? Med andre ord- en 
grenseoppgang mellom safety, security 
o s v bør være på sin plass. Borgerne et-
terspør mer fysisk sikkerhet på gata enn 
diffus sikkerhet i de vagt definerte nord-
områdene.

• Forsvarets oppgaver må spisses og for-
enkles slik at uklare grensesnitt unngås. 
det samme bør skje med skillet «alene 
eller sammen med andre» og hjemme 
eller ute. Det som i dag defineres som 
myndighetsutøvelse og støtte til det si-
vile samfunnet bør også revurderes. 
grensevakt, redningstjeneste og kyst-

vakt er kandidater til å bytte sektor. En 
konseptuell diskusjon rundt hv kan 
eksempelvis legges opp som kjernen i 
reservestyrken (som Uks «territorial 
army») i et mer ekspedisjonært for-
svar), eller inngå som en forsterkning av 
politireserven (under Politidirektoratet) 
dersom man velger en annen modell. Å 
fortsette som nå vil uvilkårlig føre til 
nedleggelse- før eller senere.

• Grunnen til at «output» i forsvarssek-
toren ikke står i forhold til «input» - 
40. mrd nok ligger først og fremst i 
forsvarets personellstruktur. En ytterli-
gere profesjonalisering, oversyn av be-
hov for store staber, avvikling av ver-
neplikten samt revurdering av krav til 
tjenestedyktighet (godt nok) er vikti-
ge faktorer. Nedskalering og deflasjon 
av gradsstrukturen for offiserer og ikke 
minst innføring av to fullverdige be-
falskorps (Spesialistbefal og offiserer) 
er andre viktige elementer, det samme 
er et oversyn over inntekts- tilleggs- og 
lønnsproblematikken. En sterkere fo-
kus på hva forsvaret bør drive utdan-
ning i, og hva som kan løses mye bil-
ligere og bedre innenfor et sivilt sko-
le- og universitetssystem bør vurde-
res. (hva skal forsvaret med 50-årige 
«Mastere»?) Eksempler her er reserve-
offisersprogrammene i US og UK (Disse 
er adoptert med god resultat i en rekke 
av de tidligere sovjetstatene og -satellit-
tene.)

• Sivilt/militært samarbeid bør styrkes. 
kandidater til delprivatisering kan som 
ekesempel være forsvarets sambands-
struktur (spesielt den statiske delen av 
det,) store deler av forsvarets logistikk-
organisasjons virksomhet, samt den 
operative logistikken. 



69

analYs & PErsPEktiv

• Det bør prioriteres å samarbeide med 
de stater som vil samarbeide med oss. 
(som eksempelvis de nordiske og baltis-
ke landene utover det kollektive i nato.) 
vi bør være bevisst utfordringene med 
å samarbeide med de tidligere koloni-
maktene, som vil ha store vanskelighe-
ter med den nødvendige styrkeintegre-
ringen. dette grunnet den lave terske-
len for deployering, noe vi av politiske/ 
parlamentariske grunner normalt ver-
ken kan eller vil.

• Frigjøring av ressurser internt for opp-
bygging av relevante strukturer nasjo-
nalt kan oppnås gjennom interneffek-
tivisering, først og fremst ved å avpo-
litisere struktur- og styrkeoppbygging i 
større grad, ved å legge profesjonell lo-
gikk som grunn for strukturutvikling, 
samt prioritere sterkere ved å reduse-
re nivåer og avvikle skoler/ staber som 
ikke direkte trengs for å oppretthol-
de relevant kompetanse, samt forenkle 
materiellanskaffelse. Et militært fornuf-
tig personalsystem (hrM) er kjernen i 
dette.

• En avvikling av dagens sk Integrerte 
strategiske ledelse bør vurderes me-
get sterkt. dette er et tiltak som kan få 
rask effekt. det samme bør skje med 
de utflyttede stabene. Man bør vurde-
re videre om dagens «type» organisa-
sjon med forsvarsgrener og foh er rik-
tig i dagens påståtte «nettverksentris-
ke» oppgaveorganiserte («task») vir-
kelighet. En deloppgave innenfor det-
te er en gjennomgang av «combined 
arms» problematikken i hæren og 
«territorialkonseptet» i hv.

• Parallelt med forrige punkt må det 
opprettes en reell J- stab til støtte for 
forsvarssjefen, dersom dette embetet 
skal videreføres. dagens forsvarsstab 

har ikke den nødvendige kompetanse 
for dette, og denne mangel på kompe-
tanse kompenseres bare delvis ved isl-
modellen. En alvorlig mangel er man-
glende J-5 kapasitet, i tillegg til at vikti-
ge elementer som styringen av flo og 
CYBER bare i liten grad finnes i etaten 
forsvaret. 

Hva er den viktigste «Lessons 
Identified»?
Politikere og militære, spesielt i småstater 
må ikke glemme at en stats størrelse, na-
turresurser, økonomi og demografi er kon-
stanter i politisk betydning. det samme er 
faktorer som klima, militærteknologi og 
globalisering. de politikkområdene som 
styrer disse er sikkerhets- og forsvarspoli-
tikken, som ikke er innenrikspolitikk, men 
avhengig av hva som hender utenfor sta-
tens grenser. småstatens politiske valgmu-
ligheter innenfor disse politikkområde-
ne er, på tross av nordisk tradisjon, svært 
begrensede.

suverenitetsprinsippet innebærer imid-
lertid at det finnes mengder av handlings-
muligheter som kan utnyttes til å forbedre 
kosteffektiviteten i forsvars- og sikkerhets-
strukturene, noen av disse er antydet i det-
te «food for thought». det er her mulig-
hetene finnes, og vi bør absolutt ikke, som 
don Quijote bekjempe rammefaktorer som 
ikke kan endres.

hva som skal oppnås, er relativt klart. 
det som er vanskelig, er hvordan man skal 
komme dit. det er denne prosessen som re-
presenterer forskjellen mellom «lessons 
Identified» og «Lessons Learned».

forfatteren er kommandørkaptein, direk-
sjonsmedlem i oslo Militære samfund og 
korresponderande ledamot i kungliga Ör-
logs mannasällskapet.



n r 1 JanUari/Mars 2015

70

1. og et av de få områdene som kan brukes 
som «agn» mot småpartier (som ikke kan el-
ler bør få for stor innflytelse i viktigere poli-
tiske saker.) dette forsterkes ytterligere ved 
at de fleste andre flaggsaker som Stoltenbergs 
«månelanding (co2 «fangst»), utdannings-
sektoren, næringssatsing i distriktene o s v 
ikke fremstår som særlig realistiske og vel-
gerattraktive lenger. (vesentlig fordi de har 
mye politikk uten forankring i naturlove-
ne i seg, de kan faktisk ikke løses innenfor 
den teknologiske og økonomiske virkelighe-
ten også norske politikere må forholde seg 
til. dessuten forutsetter de velvillig samar-
beid med en rekke aktører, også internasjona-
le, som slett ikke er spurt til råds på forhånd. 
i militær sammenheng, derimot, løper man 
ingen stor risiko for at virkeligheten skal 
ødelegge fine ord, spesielt ikke dersom mål-
oppnåelse måles mot kriterier som «tilstede-
værelse», seilings- og øvingsdøgn i tillegg til 
årsverk og evnen til å betale fakturaer i tide.

2. dette har, og vil allikevel fortsatt ta lang tid. 
Man regner med at nytt bemanningssystem 
vil være implementert rundt 2020. denne 
prosessen startet allerede 1995, da særbe-
stemmelsene for militært personell (utover 
det oppsigelsesvernet vanlige statstjeneste-
menn har,) ble fjernet. som en sammenlik-
ning startet den organisatoriske, doktrinære 
og materielle omstillingen for fullt etter för-
svarsbeslutet i 1999. Mangel på beslutning 
når det gjelder omstrukturering av personell-
bemanningssystemet har kostet svenske skat-
tebetalere dyrt, i tillegg til at synergien av 
den teknologiske omstillingen heller ikke vil 
være gripbar før nytt personellsystem er inn-
kjørt. 

3. den startet med den løvlandske erklæringen 
på 00- tallet om «at den beste utenrikspolitik 
for Norge er ingen utenrikspolitik at ha.»

4. Bare den første linjen inneholder en rekke 
usikkerheter. for det første er det uklart hva 
som menes med faktorer. de opplistede «fe-
nomenene» beskriver meget forskjellige om-
råder, og det er usikkert om de i det hele tatt 
kan sies å ha synergier, i positiv eller nega-
tiv forstand. det mangler «et minste felles 
multiplum- en felles brøkstrek for å bruke 
en metafor, for å kunne fastlegge interne på-
virkningsforhold. hva de innebærer er og-
så usikkert, og i alle fall ikke et resultat av 

en styrt prosess. disse sk «faktorene» kan li-
ke gjerne være gjensidig «forsvakende», men 
dette kan vi heller ikke få svar på- grunnet 
mangel på målbare kriterier. Mao - et innen-
rikspolitisk nyttig, men i praksis totalt ubru-
kelig konsept for å utvikle et relevant forsvar.

5. dette gjelder i alle fall på det overordnede, 
politiske plan. for det første var ikke de an-
dre småstatene i nato vesentlig forskjellige 
fra oss på dette området, for det andre ak-
septerte vi atomvåpenparaplyen, om enn noe 
motvillig med våre «særbestemmelser» mtp 
base- og atomvåpenpolitikken (Men disse var 
igjen nyttige for å argumentere innad at vår 
beroligelse/ avskrekking/ samarbeid /avskjer-
mingspolitikk hadde innhold). På den annen 
side tålte verken mobiliseringssystem, kom-
petanse i avdelingene, utrustningsnivå og 
ikke minst klisjeene om «viktige og avgjøren-
de områder», «holdetid» og senere «kanalise-
rende effekt» virkelighetens grelle lys eller vi-
dere analyse.

6. lederutvelgelse vil alltid være avhengig av tid 
og sted. i et historisk perspektiv ser man ofte 
at fredsledere raskt forsvinner (dør eller blir 
byttet ut) etter at krig har brutt ut. Militære 
ledere i skandinavia etter krigen har i større 
grad vært byråkrater, instruktører/ fanejun-
kere med offisersgrader, «folkeopplysere og 
ideologer», «turf Warriors» og i svært liten 
grad hatt oversikt over relevant utviklingsni-
vå og potensial innen egen profesjon.

7. repøvelser ble i stor grad gjennomført med 
sammenskrapet materiell, samt med å «top-
pe» alle avdelinger med instruktører fra be-
fals-, krigs-, våpenskoler og staber, samt i 
stor grad med mannskaper som var villige, 
men strengt tatt ikke tilhørte de avdelingene 
som var oppsatt. ved en eventuell mobilise-
ring ville disse problemene komme til overfla-
ten, ganske enkelt fordi det ikke lenger fantes 
overskudd på materiell, mannskaper og befal, 
men tvert om et meget alvorlig underskudd 
som i beste fall ville føre til anslagsvis tre-
dobling av oppsettingstider, men mer realis-
tisk sett ville føre til avdelinger/enheter som 
ikke ville være i stand til å oppnå reell kam-
pevne i det hele tatt.

8. territorialforsvar er avhengig av at de som 
skal forsvare, er i stand til å påvirke de som 
skal angripe. Utvikling av militærteknologi-
en gjør det umulig å forsvare noe som helst 

Noter
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uten å ha minst like god trenings- og tekno-
logisk standard enn de som angriper. i tillegg 
må forsvareren ligge i forkant med tanke på 
planlegging, noe som kompliserer, og ikke 
minst fordyrer dette ytterligere. alternativet 
for å påvirke er asymmetrisk påvirkning som 
vi ser i irak og afghanistan i dag. dette er 
neppe et alternativ. i tillegg må territorialfor-
svaret ha som mål å forhindre at motstan-
deren når sine mål. dersom disse kan opp-
nås ved ikke å engasjere det planlagte forsva-
ret, er det også irrelevant. vurdert i en pro-
fesjonell sammenheng, burde ikke metafo-
ren ”Bydel i oslo” vært lansert av hærens 
fremste talsmann på det profesjonelle nivå. 
(fordel russland hær på territoriet og sam-
menlikn svaret med norge.) tenk tilbake på 
den kalde krigen, og se på de russiske ressur-
sene i et rekkevidde-, tid- og romperspektiv. 
hva kunne sovjetunionen i realiteten opp-
nå ved å ta n-norge? ingen merkbar forbe-
dring av basesituasjonen for luft/sjø, ingen 
fordeler landoperativt, men mer dårlig ut-
bygd infrastruktur og territorium å kontrolle-
re. den store operative gevinsten kunne der-
imot oppnås ved å ta sør-norge. (norge ut 
av spill, meget stor påvirkning av luftdelen 
av sentralfronten og ikke minst muligheter 
for å påvirke amerikarutene for å forhindre 
forsterkninger fra Usa, totalt sett kanskje et 
viktig delmål for å vinne krigen det aldri ble 
noe av.)

9. Merk måte tilstedeværelse brukes på her. 
Uten å vurdere kapabiliteten som inngår i 
dette” noe” som er til stede, eller andre kapa-
biliteter som raskt kan bringes inn i scenari-
et, gir ikke ordet tilstedeværelse militær (eller 
sikkerhetspolitisk) mening. relevant tilste-
deværelse, derimot, vil si at man kobler mili-
tær evne inn i vurderingen, i tillegg til å væ-
re fleksibel og til stede hvor og når det trengs. 
dette gir både avskrekkende og beroligende 
sikkerhetspolitisk virkning i mye større grad, 
men naturligvis ikke samme tradisjonelle 
innenriks- og distriktspolitisk gevinst. Merk 
også at dette krever det som i dag er inter-
nasjonal standard, deployerbare, gripbare 
og interoperable innsatsavdelinger, eller som 
disse tradisjonelt har vært kalt ekspedisjons-
korpsenheter/ avdelinger.

10. også basert på samme lineære og forenklede 
resonnement. russisk angrepsevne i tradisjo-
nell skala mot en annen stat i Europa krever i 
realiteten eksternt at Europa renasjonaliseres 
(og at det fn folkerettsbaserte statssystemet 

inklusive nato og EU mister sin økonomiske 
og militære relevans og dermed «anti makt-
polikk» og sammenbindende betydning). 
internt i russland krever det først og fremst 
en gjennomført transformasjon i det russis-
ke forsvaret, (som i dag kun delvis er gjen-
nomført,); d v s: 1) å utvikle moderne trans-
formerte innsatsstyrker med riktige kapabili-
teter, noe som krever 2) profesjonalisering, 3) 
nettverksbasering og endring av k3I filoso-
fi. Dette er ikke mulig med mindre 1) korrup-
sjonen bekjempes, 2) militærvesenet priorite-
res økonomisk på bekostning av sivile sekto-
rer (russland har i dag styrket forsvaret i be-
tydelig grad, og har en sterk politisk ambi-
sjon om en betydelig styrking av budsjettene, 
i tillegg har de vist evne til militær aggresjon, 
spørsmålet er bare om dette er nok) 3) mi-
litær foU reetableres, 4) forsvarsindustrien 
moderniseres. Å fullføre dette krever en sterk 
økonomisk ryggrad, som i dag forvitrer, bå-
de som et resultat av utenlandske restriksjo-
ner og ikke minst sterk fallende olje- og gass-
pris. og uansett- den beste måten å møte en 
eventuell territoriell trussel mot EU/nato på, 
er heller å forsterke transformasjonstakt og 
grad, og for enhver pris unngå å gå tilbake til 
gamle strukturer og tankegods.

11. som til og med var villig til å gå for væpnet 
konflikt i Kosovo, på tross av sterke trekk 
både ved denne statsdannelsen og ikke minst 
frihetskjemperne som ligger relativt perifert i 
forhold til de fleste europeiske statsaktørers 
interesseperspektiv i et bredere perspektiv.

12. som populært kalles faxbataljonene, siden de 
bare fantes som vedtak på papiret og derfor 
kunne deployeres ”worldwide” vha telefax- 
med tilnærmet lysets hastighet.

13. styrken var innmeldt med 14 dagers innsats-
beredskap, men brukte flere måneder på de-
ployeringen. ved ankomst spurte den britiske 
sjefen: «Har dere gått hele veien?»

14. fordelen med dette konseptet sammenlik-
net med det gamle er for det første at det fo-
kuserer på relevante faktorer som kapabili-
tet og økonomisk aksepterbare og dermed 
har bærekraft og balanse som er uavhengig 
av valg av struktur. i tillegg er formuleringe-
ne om balansert forsvar tatt ut, og det åpnes 
for at kollektivt forsvar gjennomføres fullt 
ut, hjemme og ute. dette var hovedpoenget 
i natos” Membership action Plan” som nå 
gjennomføres med søkerland i nato. denne 
fokuserer på at det ikke skal utvikles nasjo-
nale territorialforsvar, (som uansett størrel-
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se vil være irrelevante) men at de styrker som 
utvikles, skal være relevante, gripbare, inte-
roperable og deployerbare. Med andre ord; 
skreddersydd for internasjonal militær krise-
håndtering og kollektivt forsvar.

15. omstilling kalles internasjonalt for transfor-
masjon. dette vil i vårt tilfelle si at vi må om-
forme forsvaret fra å være en statisk struktur 
som skal vente på å bli angrepet, til å kunne 
bruke det transformerte forsvaret også til an-
dre, tradisjonelle oppgaver som internasjonal 
krisehåndtering. dette siste krever store res-
surser i form av mobilitet og logistikk, med 
andre ord en ”ekspedisjonær” tilnærming. 
omvandlingen fra det gamle til det nye skal 
gi politikerne et militært instrument som kan 
anvendes for å støtte statens interesser. dette 
krever profesjonalisering. Årsaken til bud-
sjettproblemene i dag skyldes at profesjona-
liseringen har startet, uten å fjerne de syste-
mene dette skulle erstatte. En unødvendig du-
plisering blir mye dyrere, og de ønskede sy-
nergiene vil også utebli. Med andre ord - for 
mange av de gamle ”syndene” fra før trans-
formasjonen henger fortsatt i.

16. noe som illustrerer stoltenbergs evne til «å 
sluke kameler» - ved at han toner ned en helt 
nødvendig transformasjon som til og med 
er lansert av en regjering med ham selv som 
statsminister.

17. sammenlikn eksempelvis artikkel 5 i den 
nordatlantiske traktat med Brusselpakten.

18. som et eksempel kan nevnes grensevakten. 
hva gir mest samfunnsnyttig gevinst, en sivil 
(politi) grensevakt med et par hundre fast an-
satte i sør varanger eller en militær grense-
vakt hvor de fleste enten pendler eller er ver-
nepliktige? (og det er nasjonal lovgiving som 
avgjør hvorvidt politiet er lovlige kombattan-
ter eller ikke i folkerettslig mening. her ligger 
det kanskje en interessant videreutviklings-
mulighet både for politi og hv?)

19. i stedet for å kunne «reise som man er» - der-
som profesjonelle avdelinger hadde vært til-
gjengelige. vernepliktsavdelingene er dessu-
ten som kjent i beste fall operative i en må-
ned eller to, dersom man legger vårt nåvæ-
rende sikkerhetsaspektet ved deployering til 
ifor til grunn, ikke i det hele tatt. i regje-
ringens retorikk skal disse avdelingene væ-
re kampklare for høyintensiv innsats i norge, 
noe som i beste fall indikerer doble standar-
der og et alvorlig etisk dilemma. realiteten 
er naturligvis at sannsynligheten for at det-
te skal skje er forsvinnende liten- noe som 
ikke representerer en politisk risiko i det he-
le tatt. det som imidlertid fortjener å komme 
frem i lyset er at dette i realiteten er en (styr-
ke) «produksjonsbedrift» med nærmere 90% 
svinn, noe som taler for seg selv.

20. i tillegg viser krigserfaringene fra 1940 at 
nordmenn selv da ikke var villige til å ta den-
ne høye risikoen, men ”dro hjem fra krigen” 
når dette ble for åpenbart.

21. første periode grunne WW ii og starten 
på den kalde krigen, (deployering av atom-
våpenbærere,) og andre del grunnet Us’ 
«lehmansdoltrine».

22. Målet er klart, men veien dit er ikke lett, gitt 
overfølsomhet for relativt uvesentlige aktører 
son kommuner, fagforeninger, pressgrupper 
o s v.

23. i dag er det krig eller fred som gjelder, på 
tross av at fredsstrukturen er tilnærmet lik 
krigsstrukturen, og at alle odds peker mot 
«driv krigen som du er» prinsippet. det vi 
trenger er en krig og fred på samme tid til-
nærming. (dette krever en organisasjon sup-
plert med reserveorganisasjon (hv?) som 
skal være forsterkninger eller erstatninger til 
organisasjonen når den opererer i en tradisjo-
nell freds- eller krigsstilstand.)
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Säkerhetspolitik i informationssamhället
av Ulrik Franke

Résumé

information and communications technology (ict) has had a profound impact on our 
society. But how does ICT influence international relations, diplomacy and armed conflict? 
this article sheds light on this question from several perspectives. a closer look at the 

“twitter revolutions” of the arab spring reveals ict to be a double-edged sword: it does 
indeed enable new kinds of communication, but it also creates new opportunities for 
monitoring and censorship. further, the article examines how internet policy– domestic and 
foreign – in countries like china and russia is fuelled by a desire for stability, but concludes 
that the results may be illusory. developments in government internet control are also 
investigated, and trends are identified. For instance, primitive content filtering is increasingly 
being replaced by competition for attention, where governments sometimes exert leverage of 
intelligence assets and sophisticated so-called sock puppetry on social networks. addressing 
cyber war, it is argued that state actors’ use of cyber-attacks differs importantly from 
everyday cyber-crime. in particular, on the international strategic level, the advantage of the 
attacker over the defender may not be as great as is often supposed. the article is concluded 
with some reflections about research challenges and the interplay between policy and 
research.

det är ingen överdrift att säga att infor-
mations- och kommunikationstekniken 
har ändrat vårt samhälle i grunden. idag 
an vän der vi internet för att arbeta, beta-
la räkningar, umgås och roa oss på ett sätt 
som var otänkbart för bara tio år sedan. 
det vi kallar informationssamhället är här 
för att stanna, men konsekvenserna för 
säker hets politik och internationella rela-
tioner är ännu oklara. En iakttagelse som 
man kan göra redan idag är att teknik-
utvecklingen får beslutsfattare att agera – 
världens länder stiftar lagar, verkar diplo-
matiskt och ser över sina militära förmågor. 
Men hur påverkar informationstekniken 
framtidens politiska beslutsfattande, diplo-
mati och väpnade konflikter? Här behövs 
mer forskning.

användningen av sociala media under  
den så kallade arabiska våren har blivit nå-

got av en ikon för teknikens förmåga att 
påverka skeenden i samhållet. Bilden av 
modiga aktivister som använde twitter, 
face  book och Youtube för att avslöja för-
tryck och mobilisera motståndet mot auk-
toritära regimer spred sig som en löpeld 
världen över. det är emellertid en oerhört 
för enklad bild. det är sant att kommunika-
tion via internet skapar nya arenor för 
umgänge, där det är lättare att nå ut till 
många människor. Men det är också sant 
att dessa arenor skapar nya möjligheter 
för övervakning, censur och åsiktskontroll. 
informationssamhällets svärd kan vara 
tve eggat.

den som kan sprida ett budskap via 
twitter har potential att långt snabbare nå 
långt fler än den som är hänvisad till dörr-
knackning eller ryktesspridning – och kan 
göra det mycket billigare än den som an-
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vänder dagstidningar eller tv. På det viset 
kan gamla informationsmonopol utmanas. 
framförallt i samhällen där censuren lig-
ger tung över traditionella medier får nya 
kommunikationsarenor stor potential – så 
länge censuren inte utvidgas snabbt nog. 
vissa har entusiastiskt framkastat hypote-
sen att aktivisterna sannolikt är snabbare 
än censorerna och tenderar att ligga ste-
get före.1 andra konstaterar mer lakoniskt 
att modern teknik kan tjäna såväl demo-
krater som autokrater.2 det är ingen slump, 
menar forskare som hussain & howard, 
att despoterna i länder som tunisien och 
Egypten sveptes bort, medan de satt kvar i 
saudiarabien, Bahrain och förenade arab-
emiraten. de sistnämnda länderna hade in-
vesterat i mer sofistikerade system för över-
vakning och censur.3

Det finns också mer historiskt betingade 
skäl att ifrågasätta informations- och kom-
munikationsteknikens frälsarroll. när de-
monstranter 1919 fyllde kairos gator var 
det tryckta tidningar snarare än facebook 
som levererade eggande budskap.4 tekni-
ken är varken en nödvändig eller en till-
räcklig faktor för att sätta igång en revolu-
tion. i tryckpressens barndom var det ing-
en hejd på tilltron till det tryckta ordets 
förmåga att skapa välfungerande direkt- 
demokrati. den franska revolutionen föd-
des i en sådan intellektuell miljö – men de 
revolutionärer som överlevde giljotinen 
fick se Napoleon återinföra censuren och 
etablera statsmonopol på tryckpressar.5

Informationen lever sitt  
eget liv
icke desto mindre är det tydligt att inter-
netuppkopplingar och sociala medier kom 
att spela en viktig roll i det mediala eko-
systemet.6 Bilder och berättelser som spreds 
via internet nådde den internationella ny-

hets rapporteringen och påverkade i sig hän-
delse utvecklingen.7 sociala och traditionel-
la media samspelade i en ny sorts offentlig-
het som bidrog till att väcka omvärldens 
sympatier. facebook och twitter gjorde 
inte nödvändigtvis något nytt i sak – me-
dier och kändisar som lord Byron väckte 
västeuropas solidaritet med den grekis-
ka frigörelsen från det osmanska imperiet 
på 1820-talet – men fiberkommunikation 
är onekligen snabbare än hästdroskor och 
brevduvor. tajming kan vara nog så viktig 
i en globaliserad värld.

den kanske mest intressanta aspekten av 
den arabiska våren är därför hur händelser 
får sitt eget liv. oavsett i vilken utsträckning 
som demonstranterna på tahrir-torget ha-
de lockats dit via internet så var själva ryk-
tet om detta nog för att Mubarak skulle ta 
beslutet att försöka stänga ner landets upp-
kopplingar. det räddade honom inte – vis-
sa argumenterar till och med för att det på-
skyndade hans fall, genom att ge en enande 
och koordinerande signal till hela befolk-
ningen om vem som var fienden.8 och oav-
sett vad som faktiskt orsakade Mubaraks 
fall så fick den ikoniska internetaktivisten 
sitt eget liv. omvärlden, exempelvis ameri-
kanska state department och svenska Ud, 
började lova stöd till internetaktivister i 
form av programvaror, pengar och utbild-
ningar. och oavsett vilken effekt sådana in-
satser i sin tur faktiskt får – eller kan tän-
kas komma få i framtiden – så fick bilden 
av ett internet flödande av subversiv infor-
mation som kan välta stater över ända sitt 
eget liv. i september 2011 skrev ryssland, 
kina, tadzjikistan och Uzbekistan ett brev 
till fn:s generalsekreterare med en upp-
maning till världens alla länder om att gö-
ra gemensam sak för att förhindra sprid-
ningen av information som underminerar 
stabiliten i andra länder.9 Blotta föreställ-
ningen om ”twitter-revolutioner” får kon-
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sekvenser, oavsett om vetenskapssamhället 
är överens om att begreppet är både över-
förenklat och överilat.10

Den illusoriska stabiliteten
Just stabiliteten – och rädslan för att den 
ska gå om intet – är centrala för hur ett 
land som kina förhåller sig till internet. 
cen su ren är delegerad – outsourcad, med 
mo dernt språkbruk – till tidningar, nyhets-
byråer, telekombolag och andra. det är 
inte så att kritik mot systemet inte före-
kommer – men bara vissa sorters kritik 
tillåts.11 fokus hos censorerna är snarast 
att förhindra varje form av mobilisering.12 
folk i rörelse – av vilket skäl som helst – är 
synbarligen mer skrämmande än folk med 
åsikter. den senaste åtgärden är att förbju-
da ryktesspridning på internet, under hot 
om upp till tre års fängelsestraff. som ryk-
te kan vad som helst räknas, om det vida-
rebefordras mer än 500 gånger.13 det är en 
ödets ironi att det välregisserade kinesiska 
medielandskapet, alla ansträngningar till 
trots, är närmast unikt i sin sårbarhet för 
rykten.14 kanske gör censorerna i själva 
verket stabiliteten en otjänst?

forskarna nassim nicholas taleb och 
Mark Blyth har hävdat att den som snabbt 
försöker hejda varje tecken på avvikelse – 
må det vara oliktänkande i diktaturer eller 
fluktuerande börskurser – ofta bara skapar 
en illusion av stabilitet. Under ytan bubb-
lar osäkerheten fortfarande och förr eller 
senare slår den över i omvälvningar som 
får mycket större konsekvenser än om man 
hade låtit systemet ha sin gång.15 taleb och 
Blyth tillämpar resonemanget på både fi-
nanskrisen och den arabiska våren. om de 
har rätt så är den kinesiska internetcensu-
ren kontraproduktiv ur ett stabilitetsper-
spektiv.

taleb och Blyth föreslår ingen särskild 
mekanism som minskar stabiliteten, men 
argumentet går att förstå intuitivt: i ett 
samhälle där bara utvald och noga selek-
terad information normalt får spridas är 
det svårt att förutsäga konsekvenserna av 
avvikande budskap.16 när gorbatjov til-
lät diskussion om bristerna i det sovjetis-
ka systemet släppte han loss en flodvåg av 
kritik som till slut välte systemet över ända. 
det är svårt att tänka sig något liknande 
i ett land som sverige, där samhällskritik 
av alla möjliga sorter är en del av det nor-
mala offentliga samtalet. kritiska böck-
er om kungen har ingen omstörtande po-
tential i sverige – men ingen kan sia om 
vad som skulle ske om motsvarande bud-
skap om kim Jong-Un skulle få spridning 
i nordkorea. En observation från psykolo-
gisk forskning talar också för den tanken: 
ungdomar som utsätts för reklam lär sig 
att förhålla sig kritiskt och tar den inte för 
sann17 – men reaktionen hos den som ald-
rig har stött på reklam är mycket mer svår-
förutsägbar. så blir rädslan för rykten när-
mast en självuppfyllande profetia.

att helt stoppa information är dock inte 
det enda som står på agendan. forskarna 
deibert och rohozinski, som bland an-
nat noggrant har studerat situationen i fö-
re detta sovjetunionen, menar att den mest 
pri mitiva innehållsfiltreringen – vad de kal-
lar första generationens internetkontroll – 
håller på att bli förlegad. istället för att 
konsekvent ta bort oönskat innehåll satsar 
stater i allt högre grad på att skapa en ju-
ridisk miljö av gummiparagrafer där oön-
skat innehåll kan filtreras bort vid behov. 
den ryska ”svartlistningslagen” från 2012 
och hotet om fem miljoner rubel i böter för 
förtal kan exemplifiera den strategin – vars 
effekt till inte så liten del kan antas bestå i 
självcensur. sådan andra generationens in-
ternetkontroll inrymmer dessutom möjlig-
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heten att dolt sätta press på internetleve-
rantörer eller andra att skapa tillfälliga tek-
niska fel som omöjliggör åtkomst till visst 
innehåll vid strategiskt valda tidpunkter. 
sådana åtgärder är mycket svårare att de-
tektera och leda i bevis än statiska listor på 
förbjudna ord och fraser.18

Samma subtilitet återfinns i tredje gene-
rationens internetkontroll, där statsmakten 
inte i första hand satsar på att blockera in-
formation – som Mubarak – utan tar upp 
kampen om det kommunikativa rummet. 
den svenske forskaren Johan lagerkvist 
har kallat den kinesiska strategin i det av-
seendet för ideotainment: den kommunis-
tiska enpartistaten ska göras cool och hipp 
bland unga, med hjälp av snygga bilder och 
ljud i väldesignade appar. censuren säljs in 
med associationer till hygien och behovet 
av renhållning.19 det är något helt annat 
än att stänga av internet när demonstran-
terna blir besvärande många på torget.

En huvudroll i tredje generationens in-
ternetkontroll kan spelas av vilseledning 
av olika slag. vilseledning på internet är 
i sig inget nytt. vanliga dagstidningar har 
skrivit om svenska företag som säljer ”li-
kes” på facebook till hugade spekulan-
ter. så kan man vässa sitt varumärke, oav-
sett om det är personligt eller kommersi-
ellt. statsaktörer kan emellertid sätta extra 
kraft bakom sådana ansträngningar. i både 
Usa20 och ryssland21 har grävande journa-
lister avslöjat upphandlingar där federala 
myndigheter velat köpa system för att eta-
blera och styra kvalificerade falska identite-
ter på sociala nätverk – så kallade strump-
dockor (sock puppets). En enda operatör 
kan styra ett dussin sådana falska personas, 
var och en komplett med trovärdiga namn 
och bakgrundsuppgifter. tekniska lösning-
ar med så kallade virtuella privata nätverk 
får det att verka som om identiteten befin-
ner sig på önskad plats i världen. den här 

sortens teknik ökar räckvidden för stats-
aktörers möjligheter att påverka. censur 
och internetfiltrering har svårt att nå utan-
för det egna landet. tävlan om den digita-
la uppmärksamheten och falska identiteter 
på sociala nätverk har global räckvidd.

En föränderlig spelplan
staters påverkansoperationer går dock inte 
att till fullo förstå bara genom att titta på 
internet. En bra begreppsmodell är diME 

– en engelsk förkortning som utläses dip-
lomati, information, militär och ekonomi. 
stater har förmåga att agera i alla dessa 
fyra dimensioner för att påverka varandra 

– och det är när de kombineras på ett ge-
nomtänkt sätt som effekten blir som störst.

den kombinationen är emellertid inte  
alltid så enkel. Det har påtalats att flera av 
de mest uppmärksammade exemplen på 
vad som skulle kunna kallas informations-
krigföring inte har levererat önskade resul-
tat. om cyberattackerna på Estland 2007 
var ett ryskt försök till påverkan så lyck-
ades man i det korta perspektivet väcka 
mycket uppmärksamhet. Men den beryk-
tade bronsstatyn flyttades, och Estlands 
strategiska västorientering påverkades inte. 
om stuxnet var ett amerikanskt eller isra-
eliskt försök att påverka irans kärnvapen-
program, så lyckades man skapa tekniskt 
huvudbry på kort sikt. Men på längre stra-
tegisk sikt är det oklart om irans förmåga 
och vilja att genomföra sitt kärnvapenpro-
gram alls påverkades.22

de här exemplen illustrerar att staters 
strategiska – ibland militära – använd-
ning av informationsoperationer och cy-
berattacker på avgörande punkter skiljer 
sig från den cyberbrottslighet som plågar 
det moderna samhället. cyberbrottslighet 
är i huvudsak ekonomiskt driven. därför 
har brottslingarna lyxen att vara opportu-
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nister – de väljer de mål som verkar lättast. 
internet svämmar över av datorer med sår-
barheter för vilka det finns uppdateringar, 
men vilkas ägare inte har installerat dem.23 
den virtuelle bankrånaren har all anled-
ning att försöka få in en trojan på någon av 
dessa, istället för att ödsla tid på mer upp-
daterade datorer. Även slarviga datorägare 
betalar sannolikt räkningarna på internet. 
det är inte konstigare än att inbrottstjuven 
helst väljer det olarmade huset. den stats-
aktör som har strategiska mål att uppnå 
har inte samma lyx. Målvalen begränsas av 
de effekter man vill uppnå och av synkro-
niseringen i alla fyra diME-dimensionerna. 
råkar det utsedda målet ändra på sitt bete-
ende eller uppdatera bort en viktig sårbar-
het så är man tillbaka på ruta ett.

därför måste tvärsäkra uttalanden om 
att anfallaren har alla fördelar och försva-
raren alla nackdelar i cyberrymden nyanse-
ras. det är sant, som det ofta sägs, att det 
är nästintill omöjligt att täppa till alla sä-
kerhetshål, såväl tekniskt som organisato-
riskt, och att det gör försvararens uppgift 
överväldigande. Men det är också sant att 
den som attackerar med ett bestämt syfte 
i åtanke inte kan välja vilket säkerhetshål 
som helst – den beryktade svagaste länken 

– och ändå vara säker på att uppnå önskad 
effekt. Konfigurationen måste stämma, an-
greppskoden måste justeras för hand, över-
vakningssystem måste undvikas – och allti-
hop måste passa ihop med den överordna-
de planen. Även om it-angrepp är lätta att 
genomföra för opportunister så kan de va-
ra nog så svåra att utnyttja för en stat som 
vill uppnå strategiska mål.

En annan viktig insikt om den globala 
informationsmiljön är att den ser olika ut i 
olika delar av världen. i afrika som helhet 
har ungefär 70 % av befolkningen tillgång 
till en mobiltelefon, men medan mobil-
betalningar och sms med aktuel la världs-

marknadspriser revolutionerar tillvaron 
för bönder i kenya, har bara 25 % tillgång 
till mobiltelefon i grannlandet Etiopien. 
och med en internetpenetration på 2,5 % 
gör man sig en intellektuell otjänst om man 
okritiskt analyserar etiopisk politik med 
samma verktyg som rysk, kinesisk eller 
svensk. radio, tv och utbredd analfabe-
tism måste tas med i beräkningen. Etiopien 
har afrikas sista stora statsmonopol på te-
lekommunikation, och den nyligen slutna 
överenskommelsen med de kinesiska bo-
lagen Huawei och ZTE om 3g- och 4g-
utbyggnad kommer inte att ändra på det. 
den auktoritära regimen ser monopolet 
som ett medel för att behålla makten.24

spelplanen kan dock ändras snabbt. 
2010 hade 0,6 % av befolkningen i nigeria 
mobilt bredband – 2011 var de 10 %.25 
Utjämningen sker inte bara mellan värl-
dens länder utan också mellan stater och 
icke-statliga aktörer. framsteg inom distri-
buerade beräkningar och så kallade moln-
tjänster gör att beräknings- och lagrings-
kapacitet som för några år sedan var för-
behållen myndigheter som nsa eller fra 
snart blir tillgängliga även för driftiga icke-
statliga aktörer. den mindre nogräknade 
behöver inte nöja sig med amazon Web 
services, utan kan stjäla beräkningskraft 
via så kallade botnät – världsomspännan-
de nätverk av infekterade datorer som ut-
an ägarnas vetskap kontrolleras av någon 
annan.

spelplanens utseende avgörs också av 
hur världens länder väljer att se på säker-
hetspolitiken i informationssamhället. här 
har en del uppseendeväckande konflikter 
utspelats på sistone. Konfliktlinjerna mel-
lan å ena sidan Usa och EU och å den 
andra ryssland och kina blev tydliga på 
itU-mötet i dubai i slutet av 2012. de sist-
nämnda förordade en modell där internet 
skulle ställas under itU-kontroll – vilket 
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de förstnämnda såg som ett sätt att utöka 
möjligheterna till censur och statlig styr-
ning. i spåren av snowden-avslöjandena 
under 2013 är det oklart i vilken mån den 
demokratiska världen förmår upprätthålla 
bilden av sitt moraliska övertag. kina ut-
målar ofta och gärna Usa som hycklare. 
situationen kompliceras ytterligare av att 
samspelet mellan teknik, politik och juri-
dik är så komplext.

finns det alls förutsättningar för värl-
dens länder att enas? forskarna ryan, 
ryan och tikk har påpekat att man kan 
dra lärdomar av analogier till befintliga in-
ternationella avtal och fördrag. alla av-
tal måste exempelvis inte vara fullständigt 
bindande – flygtrafikledning rymmer bå-
de obligatoriska och rågivande instruktio-
ner. inte heller måste alla problem lösas på 
en och samma gång – antarktisfördraget 
från 1961 vare sig erkänner eller bestri-
der de territoriella anspråk som vissa sta-
ter har gjort. samtidigt måste hänsyn tas 
till informationssamhällets unika egenska-
per: Även om de så kallade routing-pro-
tokoll som styr internettrafiken är skapa-
de av människan så är de tämligen oförut-
sägbara. snarare är det som med satellit-
banor – den celesta mekaniken kräver att 
satelliter får passera ovanför länder utan 
att ta hänsyn till gränser. skulle man ställa 
krav på gränskontroller och explicita till-
stånd att passera i ettdera fallet så skulle 
både rymdfarten och internet som vi kän-
ner det omöjliggöras.26

Karta, verklighet och 
beslutsfattare
fördragen för oss åter till frågan om infor-
mationssamhällets konsekvenser för sä ker-
hetspolitik och internationella rela tioner. 
till del bestäms utvecklingen av framsteg 
på teknikområdet. Men besluts fat tares per-

ceptioner är minst lika viktiga. Muba raks 
nedstängning av internet och de rysk-kine-
siska fn-initiativen om begränsningar av 
digitala informationsflöden speglar en fö-
reställning om internets farliga och desta-
biliserande roll. den föreställningen mås-
te inte vara sann för att få effekt. På sam-
ma sätt spelar det roll om diplomater och 
statsmän ser säkerheten i informations-
samhället som ett nollsummespel eller tror 
på win-win-situationer. sådana föreställ-
ningar styrs bland annat av forskningslä-
get. vilka perspektiv och metoder vi väljer 
för att studera säkerhetspolitik i informa-
tionssamhället spelar roll – långt utanför 
vetenskapssamhället.

några frågeställningar är särskilt an-
gelägna att undersöka noggrannare, in-
te minst för ett land som sverige, där frå-
gorna om informationstekniken länge har 
stått högt på den politiska och diplomatis-
ka agendan. hur fattas beslut i cyberkon-
flikter? Det finns mycket skrivet om antivi-
rusprogram och brandväggar, men myck-
et mindre om mänskligt beslutsfattan-
de. vilka är förutsättningarna för konven-
tioner om cybernedrustning? det talas ib-
land om digital kapprustning, men ingen 
vet egentligen om vare sig avskräckning 
eller förtroendeskapande åtgärder fung-
erar. hur ser krigets lagar ut i cyberkon-
text? Uppfattningarna går isär om förut-
sättningarna för distinktion, proportiona-
litet, attribution och så vidare. hur kom-
mer makten att fördelas mellan statliga och 
icke-statliga aktörer? stater vill upprätthål-
la sin westfaliska suveränitet, men de har 
allt mindre inflytande på teknikutveckling-
en. hur ska politiska och militära besluts-
fattare få en effektiv och ändamålsenlig lä-
gesbild av vad som sker i cybermiljön? 

världens länder kan agera i alla diME-
dimensionerna, men samordningen är svår 
och ställer höga krav på både teknik och 
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metod. Än finns det många spännande frå-
gor som söker sina svar.

författaren är tekn dr, verksam vid total-
försvarets forskningsinstitut (foi) och ma-
jor i reserven vid högkvarteret, in sats sta-
ben.
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Krigets villkor och det civila försvaret
av Jonas Hallbom

Résumé

during the last few years sweden has gradually increased its focus on national defence. the 
policy shift from international crisis management to national defence is an inevitable 
outcome of russia’s aggressive stance and changing conditions on the international arena. 
Prior to the shift in defence policy sweden experienced Europe’s golden age of stability, 
political integration and prosperity during which the national defence was profoundly 
reformed and heavily reduced. in the early 2000s, a decentralized national crisis management 
system was established. the system is built on the principle that the actor who is responsible 
for an activity in normal conditions should maintain the corresponding responsibility during 
a crisis or war. Much of the traditional military logistics and support has consequently been 
extracted from the armed forces and transferred to the civil private and public sector of the 
swedish society. accordingly, the reestablishment of the national defence not only requires 
more resources for the armed forces, it also necessitates the preparation of the society as a 
whole in response to the demands of war. the article problematizes the relationship between 
swedish civil and armed defence and alleviates the need for political leadership in a sensitive 
but fundamental question. 

sedan en tid tillbaka har sverige insett 
behovet av ett starkare nationellt försvar. 
olyckligtvis har de senaste årens säkerhets-
politiska utveckling tydliggjort att sverige 
går mot en allt osäkrare framtid. den in-
ternationella arenan är åter i gungning och 
omvärlden blir allt mer konkurrensbeto-
nad. trots att vi länge levt i en värld av 
eko nomisk interdependens, kulturella ut-
byten och obehindrat informationsflöde 
är nu demokrati och despoti tillbaka i en 
till synes ostyrbar maktkamp. flera stater 
har börjat positionera sig strategiskt sam-
tidigt som teknologiska landvinningar för-
svårar beräkningar och ökar misstänksam-
heten. dessutom har ekonomiska svårig-
heter fått växande nationalism att urhol-
ka mellanstatliga samarbeten och driva 
världssamfundet tillbaka mot anarki och 
säkerhetsdilemman. 

Mot bakgrund av denna utveckling är 
förstärkningen av den svenska försvarsför-

mågan nödvändig. förmågan att försva-
ra sverige är emellertid inte enbart en frå-
ga för försvarsmakten utan för hela det 
svenska samhället. det är viktigt att ta i be-
aktande att vårt samlade försvar består av 
militärt och civilt försvar. det är dock vä-
sentliga skillnader på förutsättningarna att 
bygga upp det civila försvaret idag och de 
förutsättningar som rådde under det kal-
la kriget. det forna systemet för civilt för-
svar tog sin utgångspunkt i invasionsför-
svaret och kan beskrivas som ett toppstyrt 
system där statens resurser kunde projice-
ras dit de behövdes under kris eller krig. 
detta system, som närmast kunde liknas 
vid ett parallellt samhälle är idag avveck-
lat. dessutom är dagens samhällsstruktu-
rer mycket mer komplexa och sverige har 
avreglerat många av de verksamheter som 
det tidigare totalförsvaret bestod av. 
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Nya förutsättningar
Under början av tjugohundratalet fastställ-
des nya grunder för det svenska krishan-
teringssystemet. nuvarande system utgår 
från ansvarsprincipen vilket betyder att 
den som har verksamhetsansvar under nor-
mala förhållanden också ska ha det vid en 
krissituation. istället för det tidigare syste-
mets samlade och riktade resurser bygger 
det nya systemet på att samhällets olika ak-
törer samordnas och att deras resurser in-
riktas för att hantera krisen. 

detta är aktörer vars ordinarie verksam-
het har betydelse för samhällets förmåga 
att bemöta krissituationen och de kan vara 
offentliga, privata eller frivilliga. våra po-
litiker har fastställt att det är utifrån detta 
system som det svenska civila försvaret ska 
byggas. i händelse av krig förväntas följ-
aktligen det svenska samhällets ordinarie 
verksamheter bidra till försvarsförmågan i 
en mycket hög omfattning. detta är sanno-
likt den bästa utgångspunkten med tanke 
på det moderna samhällets dynamiska ka-
raktär, investeringarna i krisberedskapssys-
temet och kostnaderna för att återupprätta 
det avvecklade systemet. 

för att möjliggöra en effektiv återupp-
byggnad av ett civilt försvar krävs någ-
ra konkreta svar och tydliggöranden. Ut-
gångs punkten i samhällets normala an-
svarsför hållanden för onekligen tankar na 
till de gamla insikterna om det totala kri-
get som uppkom under industrialise ring-
ens framväxt och innebar att hela samhäl-
lets förmåga att bidra till krigsinsatsen var 
den avgörande faktorn för krigets utgång. 
Övergången till det totala kriget var en na-
turligföljd av dåtidens förändrade förut-
sättningar som industriella revolutionen 
medförde. Övergången till ett civilt försvar 
med utgångspunkt i samhällets normala 
ansvarsförhållanden är naturligt och san-

nolikt korrekt utifrån nutidens förändrade 
förutsättningar, men utgångspunkten krä-
ver ett synnerligen starkt och tydligt poli-
tiskt ledarskap. 

Behov av tydlighet och 
ledarskap
det första tydliggörandet kan tyckas själv-
klart: det civila försvaret måste ta sin ut-
gångspunkt i krigets villkor. krigets villkor 
varierar naturligtvis beroende på de politis-
ka målen, parternas förmågor o s v, men ett 
rimligt antagande är att konsekvenserna av 
ett väpnat angrepp kommer bli mycket all-
varliga för det svenska samhället. Precis 
som hotbilden kräver, och försvarsbered-
ningens rapport fastslår, bör förberedelser-
na utgå från ett väpnat angrepp från en kva-
lificerad motståndare. Ett sådant angrepp 
innebär naturligtvis en katastrofsituation 
utan motstycke i sveriges moderna histo-
ria och innebär ett hot mot vårt samhäl-
les fortlevnad. när dessa oerhörda villkor 
ska hanteras av samhällets ordinarie verk-
samhet krävs ett politiskt ledarskap som i 
förväg tydliggör krigets förutsättningar för 
hela vårt svenska samhälle. 

försvarsberedningens rapport fastställer 
att målen för vårt civila försvar är att: inför 
och under höjd beredskap samt under krig 
värna befolkningen, säkerställa de vikti-
gaste samhällsfunktionerna samt bidra till 
försvarsmaktens förmåga att möta ett väp-
nat angrepp.

Även om dessa mål kan verka humana 
och logiskt grundade misslyckas försvars-
beredningens rapport med att svara på en 
av de mest grundläggande frågorna; ska 
det civila försvaret prioritera skyddet av 
befolkning och samhällsfunktioner eller bi-
dra till försvarsmaktens förmåga att för-
svara riket? krigets villkor är inte humana 
och ovanstående mål kommer snabbt att 
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bli motstridiga. i krig är det med stor san-
nolikhet nödvändigt att prioritera hur vå-
ra begränsade resurser ska användas. det 
skulle exempelvis kunna handla om att pri-
oritera drivmedelsanvändningen; ska die-
seln fördelas ut till försvarsmaktens for-
don eller till reservkraftverken på sjukhu-
set? 

om uppbyggnaden av det civila försva-
ret ska ta sin utgångspunkt i krigets vill-
kor måste även de svåra frågorna hante-
ras. förvisso kan man i rapportens löpan-
de text utläsa att försvarsberedningen an-
ser att det är av särskild betydelse att det 
civila försvaret bidrar till försvarsmaktens 
operativa förmåga vid höjd beredskap och 
krig. det civila försvarets syfte och roll i 
krig är en grundläggande rikspolitisk frå-
ga som måste göras fullständigt klar för det 
samhälle som ska bidra och skyddas. 

Privat-offentlig samverkan
En annan fråga som bör hanteras i ett in-
ledande skede är vilka områden av krisbe-
redskapssystemet som behöver komplette-
ras för att det civila försvaret ska klara av 
att hantera krigets villkor. Ett sådant om-
råde är privat-offentlig samverkan. Privata 
företag äger, producerar, importerar och 
distribuerar merparten av alla varor och 
tjänster som det svenska samhället är be-
roende av. den samhällsviktiga verksamhe-
ten bedrivs i stor utsträckning av privata 
aktörer, varför det är en förutsättning att 
näringslivet inkluderas i det civila försva-
ret. Det finns idag inte förutsättningar för 
att rikstäckande och strukturellt involve-
ra den privata sektorn i det civila försva-
ret. det handlar till viss del om resurser 
inom krisberedskapssystemet men framför 
allt om avsaknaden av krav och incitament 
som förmår företag att inbegripas i det ci-
vila försvaret. förvaltningen av denna nya 

typ av krigsviktiga företag bör anpassas 
till det nuvarande krisberedskapssystemets 
strukturer. Möjligen kan klassning och för-
valtning av farlig verksamhet enligt lagen 
om skydd mot olyckor fungera som en in-
spirationskälla vad gäller arbetsfördelning 
mellan lokal och regional nivå. 

Besvärliga krav
Det finns alltså avgörande frågor att hante-
ra innan ett civilt försvar kan upprättas på 
ett effektivt sätt. En förändrad säkerhets-
politisk situation och krigets villkor kräver 
att sverige hanterar frågor som är besvär-
liga och politiskt explosiva. trots detta är 
det som med alla andra förändringsproces-
ser helt avgörande för att klarlägga grund-
förutsättningarna. En av vår tids största ve-
tenskapsmän, hans Morgenthau förde ett 
liknande resonemang om ett närbesläktat 
område på ett sätt som är värt att reflekte-
ra över i detta sammanhang (Dilemmas of 
Politics, 1958):

a political science that is neither hated 
nor respected, but treated with indifferen-
ce as an innocuous pastime, is likely to ha-
ve retreated into a sphere that lies beyond 
the positive or negative interests of socie-
ty. the retreat into the trivial, the formal, 
the methodological, the purely theoreti-
cal, the remotely historical -- in short, the 
politically irrelevant -- is the unmistaka-
ble sign of a ’non-controversial’ political 
science which has neither friends nor ene-
mies because it has no relevance for the 
great political issues in which society has 
a stake.

rikets försvar är en kontroversiell politisk 
fråga, men vår förmåga att bemöta ytt-
re hot är en grundläggande politisk fråga 
som aldrig får förminskas och retirera till 
den sfär som Morgenthau fruktar. Precis 
som med alla besvärliga politiska frågor 
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ligger det i farans riktning att frågan han-
teras på ett undvikande sätt som inte löser 
grundproblematiken. 

sverige har alla förutsättningar att förbli 
ett framgångsland med allt större inflytan-
de på den internationella arenan men det-
ta kräver starkt och tydligt politiskt ledar-
skap även avseende besvärliga frågor. 

författaren arbetar med krisberedskap och 
civil-militär samverkan vid länsstyrelsen i 
Blekinge. 
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Försvarsmateriel i internationell belysning 
Svensk modernitet eller förmåga?

av Helge Löfstedt 

Résumé

sweden’s defence has, since the extinction of the Warsaw Pact, been downsized to a greater 
extent than in the neighbouring coun tries. the downsizing has largely been caused by 
reductions in the defense budget, but the policy has also been that modernizing in itself will 
make it advantageous to reduce numbers. in this study, international compari sons are 
initially presented on materiel age and modernity. the conclusion of this is that much of the 
swedish defence equipment is more modern and is of less age than in the neighbouring 
countries. so, the modernization policy could be said to have been completed in a successful 
way. however, results in the second part of the analysis are less encouraging. Equipment 
per formance and the amount of equipment has there been combined to force strength. 
reductions in amounts of swedish equipment have, to a lesser extent, been com pensated by 
higher equipment performance. thus, the swedish defence forces need supplementary 
additions and a rebalancing in order to contain a force composition that is comparable to 
that of neigh bouring countries. 

det svenska försvaret har nedrustats 
kraftigt under de senaste decennierna. här  
presenteras internationella jämförelser som 
illu strerar hur mycket och på vad sätt det 
svenska försvaret minskat. den information 
som här lämnas utgår från en foi-rapport1 
som publi cerades i juni 2014. större ma-
terielobjekt i sverige jämförs med motsva-
rande i sju grann län der. syftet var att ska-
pa underlag för att analysera den pris kom-
pen sation som försvaret får när an slaget 
räknas upp till följande budgetår och att 
koppla detta till ett in ternationellt pers-
pektiv. rapporten resulterar i en rekom-
mendation att se över pris- och löne kom-
pensationen. Man riskerar annars fortsatt 
ett försvar i ekonomisk obalans. 

här drivs analysen ett steg vidare. detta 
genom att bedöma materielens opera ti va  
förmåga. syftet är att belysa i vilken grad 
införande av modernare materiel förmår 
kom pensera för de minskningar i antal 

som gjorts under de senaste decennierna. 
Slutsatsen blir nedslående. Inom de fles-
ta här analyserade materielområden kom-
penserar det gynnsamma ålderläget inte de 
svenska neddragningarna i antal. reduk-
tionen i operativ förmåga är kraftigare än 
motsvarande reduktion i de flesta av de 
länder som här jämförs. 

Svensk 
organisationsbestämmande 
materiel är modern
Ett tydligt resultat av den internationel-
la genomgången är att det i många länder 
finns en tydlig ten dens till att utnyttja kva-
lificerad materiel under längre tid. I flerta-
let av de undersökta länderna visar de un-
dersökta materielsystemen en ökande typ-
medelålder. denna tendens är inte lika tyd-
lig i sve rige. Min uppfattning av den svens-
ka försvarsdebatten är att man i sverige 
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inte är fullt ut medveten om den interna-
tionella trenden att öka livs läng den på för-
svarsmateriel av den typ som här beskrivs. 

Ett fram trädande exempel utgörs av he-
likoptrar där de svenska år 2014 hade en 
typmedelålder på i genomsnitt något mer 
än tio år. I flera andra länder blir motsva-
rande värde för helikoptrar mellan 30 och 
40 år. särskilt kan noteras att värdet för de 
ryska är nära 40 år. 

ovanstående liksom motsvarande för 
ytterligare materielslag framgår av tabell 
1, där genomsnittlig typålder för nio ma-
terielslag i de undersökta länderna redo-
visas. Med typålder menas tid från att en 
ny konstruk tion eller omfattande modifie-
ring tagits i bruk. d v s den genomsnittliga 
typ åldern på drygt tio år som indi keras för 
de svenska helikoptrarna i exemplet ovan 
inbegriper typ ålder för fyra typer där en 
(hkp 15) började införas för åtta år sedan, 
två (hkp 14 och hkp 16) är under införan-

de sedan några år och en (hkp 10) infördes 
för över två decennier sedan.2 

Ett sammanfattande resultat av informa-
tionen så som den framträder i tabell 1 är 
att för fyra materielslag är den svenska mo-
dernast bland de undersökta åtta länderna. 
i de övriga materielslagen har enstaka län-
der modernare materiel än sverige. när det 
gäller luftvärn leder jäm för elsen till resul-
tatet att den svenska materielen framstår 
som mindre modern. två länder har luft-
värnsmateriel som är betydligt nyare än 
den svenska. fler andra länder har ock-
så modernare materiel även om detta in-
te tydligt framgår i tabell 1, eftersom man 
samtidigt behåller äldre mängdmateriel. 

genomsnittlig typålder för de undersök-
ta nio svenska materielslagen är drygt 15 
år. Yngst är artillerisystemet archer som 
är under leverans och där första enhet be-
döms bli operativ under året. Äldsta svens-
ka materielslag är luftvärn med systemen 
rBs 70, rBs 97 och kanonsystemet strf 90 

Tabell 1: Översikt genomsnittlig typålder för försvarsmateriel i tjänst år 20143

Ålder / 
Materiel-
slag 

0-10 år 10-20 år 20-30 år 30-40 år 40-50 år

länder med 
lägre typ-
medelålder 
än sE 

stridsvagnar sE ty 
fra/dk/no/
fin

Pol ry 1

Pbv o Pbil sE
fra dk/fin/
no

ty/Pol/ry 0

artilleri sE ty fra dk/no Pol ry fin 0

Ytstrftg sE no/dk
fin ty fra 
Pol

ry  2

Ubåtar ty sE no fra Pol/ry  1

Stridsflyg sE ty fin fra
dk/no ry 
Pol

 0

luftvärn no ty sE fin fra dk Pol/ry 2+

helikoptrar  sE fin dk
ty no/fra,  
Pol ry 

 0
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lv med en ge nom snittlig typålder för alla 
tre systemen på ca 25 år. 

det ovan angivna svenska värdet för ge-
nomsnittlig typålder av de i tabellen upp-
tagna nio systemen, ca 15 år, är klart lägst 
bland de här upptagna länderna. näst 
lägst blir värdet för tyskland, ca 22 år, och 
högst blir värdena för Polen och ryssland, 
drygt 35 år. Övriga länder uppvisar samla-
de genomsnitts värden på omkring 25 år. 

i underlaget till tabellen framgår också 
att många av länderna uppvisar en större 
ma teriell differen tiering med avseende på 
ålder och modeller i bruk. Mindre modern 
materiel behålls i stor ut sträckning vid si-
dan av mera modern. detta leder till att sto-
ra investeringsutgifter kan görs med större 
tidsinter vall och medel frigöras för anskaff-
ning av utrust ning i övrigt som då medger 
att den här upptagna materielen kan fung-
era väl i en förbandsinramning . En annan 
fördel är att det samlade anslaget för ma-
terielanskaffning kan bli lägre. En nack-
del är att del av materielstocken har läg-
re prestanda än den mest moderna. En an-
nan nackdel är att utgifterna för materiel-
underhåll rimligen blir högre. frågan blir 
då hur allvarlig dessa nack delar är. genom-
gången här visar att man i många länder 
värderar fördelarna högre och är beredda 
att ta nackdelarna. 

det blir då här angeläget att påmin-
na om principen High-Low-Mix som fö-
rekommer i många länder. denna prin-
cip innebär att man samtidigt har två el-
ler flera systemtyper för liknande uppgifter 
och där en typ inriktas på höga prestanda, 
medan man för andra typer nöjer sig med 
lägre, men tillräckliga sådana och med läg-
re kostnader för att få ett större antal. ofta 
be står low-delen av sådana system där ut-
vecklingen med fört att de inte längre till-
hör High-delen. Men det finns också fall 

där system anskaffas direkt för en low-
roll. 

Med en sådan princip kan ett inslag 
av höga prestanda kombineras med den 
opera tiva handlingsfrihet som ett större 
antal kan ge. förband och system i low-
registret är då med sin lägre kostnad och 
sitt större antal viktiga för att skapa och 
bevara den eftersträvade handlingsfriheten.  
Enheter med de hög sta prestanda behö-
ver då inte engageras i upp gifter där des-
sa prestanda inte efterfrågas eller där de 
kan kom penseras med t ex beväpning el-
ler strids led ning. i försvars organisa tioner 
i omvärlden fram träder high-low-Mix 
som en mera använd princip än hög prio-
ritering av modernitet. Där finns exempel 
på system i samverkan som ger konkreta il-
lustrationer till hur termen high-low-Mix 
kan förverkligas i militära orga nisations-
strukturer.4 när jag applicerar internatio-
nellt tillgängligt värderingsunderlag fram-
träder också sådana strukturers fördelar 
med avseende på operativ förmåga. 

Sveriges materiella operativa 
förmåga: måttlig - trots 
modern materiel
i det följande redovisas bedömningar av-
seende utveckling av operativ förmåga 
för de materieltyper och länder som före-
kommer i tabell 1. resultat avseende ut-
veckling från det kalla krigets slut 1990 
till dagsläget 2014 redovisas i tabell 2. 
sammanställningen grundas på internatio-
nellt index ma teriel, mest från Usa, som 
författaren under åren samlat och i någon 
mån vidareutvecklat och moderniserat.5

Bedömningar av samlad operativ för-
måga för de här behandlade systemen in-
om mark, sjö och luft strids krafterna är 
att två länder – ryssland och tyskland – 
har minskat i större utsträckning än vad 



n r 1 JanUari/Mars 2015

88

sverige har. danmark har minskat i samma 
omfattning som sverige. dock är den dans-
ka försvars makten mera specialiserad, vil-
ket innebär luckor och svagheter samtidigt 
som förmågan vad avser uppträdande med 
ytstridsfartyg har ökat sedan 1990. det en-
da land i jämförelsen som har ökat sin för-
måga är finland. Underlaget pekar också 
på att Polen förhållandevis väl har behål-
lit förmågan från 1990, medan frankrike 
samt norge minskat förmågan i ”medel-
stor” om fattning. 

Underlaget visar att den svenska struk-
turen io 2014 innebär en balansering mel- 
lan olika kom po  nenter som avviker från 
hur man i många andra länder efter Warsza- 
wapaktens upphörande hanterat de för-
ändringar man ansett läm pliga att genom-
föra. Mest framträdande är luftvärnet och 
dess roll i ett sam   lat luftförsvar, artilleri i 
samlade markstridskrafter samt ytstrids-
fartyg.

Luftvärn och luftförsvar

det svenska luftförsvaret har sedan 1990 
reducerats mycket kraftigt i ett inter natio-

nellt perspektiv. denna nedgång beror i 
hög grad på att stridsflyget och i synner-
het luftvärnet minskat mycket kraftigt i 
antal. Prestandahöjning har gjorts endast 
för ett fåtal en heterna av systemet hawk. 
detta i samband med modernisering till 
den nivå som indikeras av den nya benäm-
ningen robot 97. Det svenska stridsflyget 
har också reducerats i antal. denna ned-
gång är dock något mindre och har i högre 
grad kunnat kompenseras med höjning av 
pre standa i samband med att Jas 39 ersatt 
de äldre typerna aJ 37 och Ja 37. 

Man kan i tabell 1 också notera att 
det svenska stridsflyget har de modernas-
te flygplanen av alla här behandlade län-
der. i underlaget för tabellen framgår ock-
så att det svenska stridsflyget är det enda 
som har minskat i genomsnittlig typ ålder 
från 1990 till 2014. 

det svenska luftvärnet hade vid kalla 
krigets slut 1990 modern materiel med ett 
stort antal utskjut ningslavetter för missiler 
med kort räckvidd och ett stort antal ka-
noner. sverige hade dock under 1980 talet 
inte följt utvecklingen i omvärlden med in-

operativ förmåga 2014 som andel av nivån 1990 
Materielslag  --100 % 100-80 % 80-60 % 60-40 % 40-20 % 20 -0 %
stridsvagnar fin no/Pol sE fra dk ty ry

Pbv o Pbil
sE no fin 
dk, 

fra Pol ty ry

artilleri ry fin Pol fra ty no sE dk 

Ytstrftg
fin ty no 
dk

Pol fra   sE ry

Ubåtar Pol no sE fra  ty ry da
Stridsflyg fin fra no Pol dk ty  sE ry 

luftvärn fin  ry Pol fra
sE noty 
dk 

helikoptrar
sE fin dk 
Pol no

fra ty ry

Tabell 2: Översikt tunga materielslags förmåga – utveckling 1990–2014
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förande av olika typer av missiler med allt 
högre pre standa bl a vad avser räckvidd. 
inte heller efter 1990 har sverige följt den-
na utveckling. i nu läget är det svenska luft-
värnet dessutom mycket kraf tigt reducerat 
i antal och därmed i förmåga. av grannlän-
derna har danmark och norge genomfört 
reduceringar i motsvarande grad. finland, 
Polen och frankrike förnyar och samti-
digt behåller delar av systemen från 1990-
talet, vilket måste bedömas ger högre ope-
rativ förmåga trots högt värde på genom-
snittlig typålder. 

den största nyheten visar dock under- 
laget med avseende på utvecklingen i Ryss-
land. de ryska luft värns  system som inför-
des redan under 1980-talet och även efter 
det kalla krigets slut visar en betydande va-
riationsrikedom samt teknik- och prestan-
dautveckling. Utbyggnaden bör således ha 
gett ryssland goda möj ligheter att dra till-
baka den ”luftvärnsvall” som tidigare var 
grupperad i de baltiska länderna. det ryska 
luftvärnet avviker således från det allmän-
na mönstret, nämligen att ryssland kraf-
tigt har min skat sin ope ra  tiva för måga se-
dan 1990. Balansen i det ryska luftfarsva-
ret har således förändrats och luftvärnet 
torde nu vara dominerande när det gäller 
operativ förmåga och drar upp bedömning 
av det ryska luft för sva ret i sin helhet. den 
materiella operativa förmågan för luftför-
svaret torde nu överstiga en tredjedel av ni-
vån från 1990. den höga nivå på det rys-
ka luftvärnet uppnås då trots den höga 
genom snitt liga typåldern (ca 35 år). något 
som kan verka förvånande eftersom de sto-
ra minskningarna i antal flygande system 
ger ett annat in tryck. detta beror då på att 
minskningen i flygande system ägnas störst 
uppmärk samhet. till bilden hör då också 
att ryssland behållit och moder niserat de 
fly gande system som har högst pre standa. 

vid motsvarande bedömning av det 
svenska samlade luftförsvaret, d v s strids-
flygplan och luftvärn, blir resultatet att för-
mågan år 2014 har minskat i väsentligt hö-
gre grad. nivån torde ligga på omkring en 
femtedel av värdet från år 1990. Mycket 
beroende på luftvärnets svagheter med av-
seende på både antal och prestanda. 

finland sticker ut i jämförelsen. Man 
har där högre samlad  förmåga i luftför-
svaret än vad man hade 1990. detta har 
åstad kommits genom att man har kombi-
nerat nytillförsel av luft värn med behållan-
de av del av den äldre materielen, samtidigt 
som man kraftigt ökat stridsflygets opera-
tiva för måga genom byte till den ameri-
kanska typen f-18. luftförsvarets opera-
tiva förmåga med stridsflyg tillsammans 
med luft värn farmträder i nuläget enligt 
mina bedömningar också som något högre 
än motsvarande svenska. 

Polen har behållit och moderniserat de- 
lar av luftvärnet och strids flyget från War-
szawapaktstiden samt även tillfört ny ma-
teriel, främst strids flygplan typ F-16. det 
polska luftför svarets största komponent är 
fortfarande luftvärn trots kraftiga reduk-
tioner från 1990. Polen finner jag i dags-
läget ha högre samlad operativ förmåga 
vad avser luftförsvar än både finland och 
sverige. detta trots högre genomsnittlig 
typ ålder för stridsflyg och luftvärn.

tyskland har drastiskt minskat antalet  
system inom luftförsvaret, vilket medför 
minskning i operativ förmåga. de stora 
neddragningarna i antal kompenseras dock 
i någon mån av nytillförsel av ny materiel – 
Eurofighter – samt högprestandaversionen 
av systemet Patriot. neddragningen i ope-
rativ förmåga kontrasterar därmed mot de 
relativt gynnsamma värdena för genom-
snittlig typålder. 

Till bilden hör då också att flera ”min-
dre” länder i västeuropa har gjort krafti-
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ga nedskärningar i luft värn. dessa länder 
kan då karakteriseras som inriktade på 
mera begränsade försvarsuppgifter. av de 
länder som här jämförs gäller detta främst 
danmark men i någon grad också norge. 
De flesta länder i Europa, har behållit delar 
av och i vari erande grad förnyat luftvärnet 
mellan 1990 och 2014. 

i anslutning till tabell 1 konstaterades 
att de svenska heli koptrarna i dags läget är 
mycket moderna vid en jämförelse. dessa 
helikoptrar bedöms också ha en operativ 
förmåga som motsvarar förmågan 1990. 
detta trots att antalet är betydligt mindre. 
de nor diska grannarna och Polen har ökat 
heli kop terförmågan jämfört med vad man 
hade 1990. finland dock från en låg nivå. 
Ökningen av förmåga åstadkoms i samtli-
ga länder genom att samtidigt som man ny-
anskaffar behålla delar av det äldre bestån-
det. ryssland har visserligen minskat för-
mågan jämfört med sovjetunionen 1990 
men har dock behållit en avsevärd förmå-
ga som måste bedömas ge ett väsentligt bi-
drag till dess samlade operativa förmåga. 
tyskland och i mindre grad frankrike har 
minskat helikopterförmågan, men från en 
hög nivå. 

Artilleri och markstridssystem i 
övrigt

ryssland har infört nya artillerisystem med 
höga prestanda under tiden 1990–2013; 
i syn ner het raketartilleri systemen med 
mycket höga prestanda. när det gäller ra-
ketartilleri och artilleriraketer har man fått 
avsevärt högre för måga att koncentrera sin 
bekämpning genom att utnyttja modern 
teknik för navigering och styrning av pro-
jektiler. samtidigt har väsentliga delar av 
äldre artilleri behållits, varför genomsnitt-
lig typålder stiger till över 40 år, vilket ut-
gör det näst högsta värdet i den jämförelse 

som här görs. raketartilleri syste mens ut-
veckling medför att man har en samlad 
operativ förmåga för artilleri som närmar 
sig den storleksordning  som sovjet unionen 
hade 1990. därmed har ryssland en kon-
ventionell eldkraft med artilleri som är sky-
högt överlägsen de länder som här redovi-
sas och som närmar sig den som Usa kan 
ut veckla. artilleriets eldkraft kompenserar 
till viss grad de kraftiga neddragningarna i 
stridsfordon och i synnerhet i stridsvagnar 
som gjorts i ryssland sedan 1990. 

av de jämförda länderna har sverige 
gjort den största nedskärningen av artille-
ri. En omständig het som inte kan kompen-
seras av det faktum att de fåtaliga pjäser-
na är mycket moderna när de blir opera-
tiva. Behovet att förstärka det svenska ar-
tilleriet för att uppnå balans i markstrid-
systemet bör uppmärksammas. 

danmark och norge har också gjort 
mycket stora nedskärningar av artilleri.  
Även tyskland har skurit ner kraftigt. frank- 
rike och Polen har kombinerade system 
med äldre eldrörsartilleri och nyare raket-
artilleri. operativ förmåga för artilleriet 
ligger där kvar på omkring hälften av res-
pektive värde för 1990, me dan finlands 
ligger närmare nivån från kalla krigets slut. 
Behållande eller måttlig neddrag ning av ar-
tilleriförmåga karakteriserar också flera 
länder i Europa medan andra har minskat 
i större om fatt ning. 

när det gäller stridsvagnar, pansarband-
vagnar och pansarbilar har sverige förnyat 
och kraftigt ökat antal av system med för-
bättrade prestanda sedan 1990. Men dessa 
förbättringar kan inte, annat än i vissa sce-
narier, kompensera för den mycket kraftiga 
neddragningen av artilleri. genom snittlig 
typålder för de svenska stridsfordonen är 
som tidigare påtalats den lägsta bland de 
länder som här jämförs, under 20 år. 
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Infanteri
Utöver förändringarna ifråga om strids-
vagnar, pansarbandvagnar, pansarbilar 
och artilleri måste beaktas att de svenska 
markstridsförbanden år 1990 innehöll en 
stor andel infanteri – i brigader, lokalför-
svar och hemvärn. andelen av infanteri i 
markstridskrafterna var mycket stor jäm-
fört med motsvarande andelar i de flesta 
grannänder – där dock finland även då 
utgjorde ett undantag. År 2014 är situa-
tionen det om vända. de svenska samlade 
markstridskrafterna innehåller jäm förelse-
vis lite infanteri, och ned drag ningen från 
1990 är mycket stor.6 detta innebär också 
att den samlade materiella operativa för-
mågan hos markstridskrafterna är väsent-
ligt mindre än det som tidigare nämndes, 
d v s en tredjedel av värdet från 1990. 

när man bedömer behovet av infante-
ri bör man beakta att en eventuell mot-
ståndares infanteri och infanteriliknande 
förband kommer att angripa våra militä-
ra  baser, samtidigt som flyg-, marin- och 
mekaniserade markstridsstyrkor engageras  
i sina huvud roller. till det kommer natur-
ligtvis i sverige likaväl som i andra län-
der behov av skydd av prioriterad infra-
struktur i samhället. som en antydan om 
den hotbild som kan uppstå vill jag nämna 
att ryssland år 2014 har en styrka på åt-
ta luftburna divi sioner och brigader.7 dessa 
har också i viss utsträckning fått moderni-
serad utrustning. för mågan har således in-
te minskat i takt med den allmänna förmå-
geminskningen utan ansluter rimligen nä-
ra till förmågan hos de sju luftburna divi-
sioner som ingick i den sovjetiska organi-
sationen år 1990. luftburna enheter kan 
bland annat användas för störande insatser 
mot militära baser av olika slag samt mot 
civil infrastruktur. 

Huvudintrycket är att flera grannlän-
der har behållit olika former av infanteri i 
större utsträckning än vad man gjort i den 
svenska försvarstrukturen. tydligast även i 
detta avseende är finland.

Även om försvarsberedningen i rappor-
ten maj 2014 trycker på behovet att stär-
ka hemvärnet kvarstår intrycket att det be-
hövs en tydlig inventering av skyddsupp-
giften som underlag för bedömningen av 
de re sur ser för skydd som bör disponeras 
i olika nationella beredskapssteg. 

De finska markstridskrafterna utgör 
ett undantag bland de jämförda länderna. 
sammantaget har för måge ökningen avse-
ende pansarbandvagnar, pansarbilar och 
stridsvagnar, i kombination med måttliga 
neddragningar i artilleriförmåga och infan-
teri, inneburit att de finska markstridskraf-
terna i dagsläget (2014) är påtagligt starka-
re än vid det kalla krigets slut. 

viktigt att nämna är ett nytt sätt att or-
ganisera mark strids förbanden i finland. 
där införs nu en förbandstyp bestående 
av en mekaniserad bataljon förstärkt med 
starkt artilleri och med organisatoriskt in-
gående ingenjör- och luft värns enheter. de 
nya markstridsenheterna benämns ”avdel-
ning” men har en personalsstyrka på drygt 
2 000 personer.8 intressant är den integra-
tion av markstridsförband som införs i en 
organisationsenhet som är väsentligt min-
dre än brigad. internationellt är sådan in-
tegration vanligast förekommande först på 
brigadnivån. 

Marina system

när det gäller marina system karakterise-
ras utvecklingen av att sverige har reduce-
rat den operativa förmågan kraftigare än 
många andra länder. de nordiska grannlän-
derna har ökat ytstridsfartygens9 förmåga i 
förhållande till nivån 1990. rangordningen 
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med avseende på operativ förmåga för de 
svenska ytstrids fartygen blir således betyd-
ligt blygsammare än rangordningen med 
avseende på genomsnittlig typ ålder. de 
svenska far tygen har höga prestanda i vis-
sa avseenden, men man måste ta hänsyn till 
att deras förmåga dras ner av att de sak-
nar modernt missilluftvärn. danmark och 
Norge har omrustat ytstridsflottan med nya 
stora fartyg som ersatt ett flertal mindre. 

ryska marinen har dragit ner antal far-
tyg i väsentligt större utsträckning än luft-
försvaret och mark stridskrafterna. vidare 
har ryska Östersjömarinen minskat mera 
än genomsnittet i den samlade ryska mari-
nen. Ålders läget är också högt. trots detta 
måste den ryska ytstridsflottan i Östersjön 
anses utgöra den marin i östersjöområdet 
som besitter högst materiell operativ för-
måga. Jag utgår då från att de fartyg som 
redovisas i öppna uppgifter verkligen är 
iståndsatta. 

finland utgör återigen ett särfall i jäm-
förelsen. detta genom att man där har ökat 
ytstrids fartygens operativa förmåga mest 
av alla länder som här jämförs. och det-
ta trots en tydlig ökning av genom snittlig 
typålder. Ök ningen med avseende på ope-
rativ förmåga har till del genomförts som 
moder nisering av tidigare fartyg – även 
med luftvärn. 

De tyska och polska ytstrids flottorna 
har genomgått och genomgår en omvand-
ling och förnyelse med kombination av 
äldre och nya fartyg som medger att ope-
rativ förmåga utvecklas eller att man i det 
närmaste bibehåller nivån på operativ för-
måga från 1990 trots ökad ge nomsnittlig 
typålder. 

när det gäller ubåtar är bilden splitt-
rad. danamark och finland avstår helt 
från ubåtar, medan ryss land och tyskland 
har minskat kraftigt. de svenska ubåtarna 
har hög samlad operativ förmåga likaväl 

som hög moder ni tet. Minskningen i antal 
kan rimligen i stor utsträck ning kompen-
seras genom ökade individuella prestan-
da – främst luftobero ende maskineri som 
medger längre tids uppträdande i under-
vattensläge än tidigare. 

sverige är det land som lagt mest medel 
på att utveckla och föra in nya ubåtstyper 

– åtta typer från 1960 till dagsläget. Övriga 
länder har under samma tid fört in halva 
antalet nya typer. 

ryssland har efter kalla krigets slut 
mycket kraftigt minskat antalet konven-
tionella ubåtar i Östersjön. Kvar finns tre 
enheter (2014) och trots viss teknisk förny-
else uppgår den samlade förmågan för des-
sa till en bråkdel av vär det 1990. dessutom 
rapporteras tekniska svårigheter med den 
modernaste ubåten som förutsätts lösta. 

Polen har år 2014 genom både ökat antal 
och förnyelse fått kraftig ökning av opera-
tiv förmåga jämfört med 1990. förnyelsen 
består av begagnade ubåtar från norge 
av tyskt ursprung, vilket förklarar att ge-
nomsnittlig typålder för de polska ubåtar-
na samtidigt har höjts något. tyskland har 
kraftigt min skat antalet och det är svårt 
att se att operativ förmåga för kvarvaran-
de ubåtar kan undgå att bedömas avsevärt 
lägre än 1990 trots nya prestanda med bl a 
luftoberoende maskineri. 

Samlad bedömning
de samlade bedömningen blir att det gynn-
samma ålderläget som redovisas i tabell 1 
inte hindrar att den svenska neddragning-
en i antal medfört en reduktion i opera-
tiv förmåga som är kraftigare än de fles-
ta av de länder som här jämförs. höjning 
av prestanda vid ett generationsskifte kan 
inte slentrian mässigt förutsättas kompen-
sera för en minskning av antal för att er-
hålla motsvarande operativa förmåga. En 
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samlad bedömning med analys av antal 
och prestanda erfordras. 

noteras bör också att finland är det en-
da land som ökat sin operativa förmåga 
med avseende på de nio materielslag som 
här jämförs. och detta samtidigt som ge-
nomsnittlig typålder för den finska materi-
elen är väsentligt högre än den svenska. 

det kan också konstateras att den re-
dovisning som här görs avseende opera-
tiv förmåga synes vara väl förenlig med 
den som framträder i andra källor. kungl 
krigsvetenskaps aka demiens symposium i 
feb ruari 201310 utgör då ett exempel. för-
fattaren har också redovisat en jämförel-
se med finland och Polen i scenarier som 
hämtats från detta symposium. denna 
analys återfinns i KKrVA Handlingar och 
tidskrift nr 2 år 2013. där framgår att det 
finns opera tiva luckor i det svenska för-
svaret, något som gäller alla försvars gre-

nar. vidare är antalet system, inom alla tre 
arenorna, mark, sjö och luft, litet. följden 
är att de fåtaliga svenska strids kraf terna 
riskerar att snabbt bli utmanövrerade/ 
mättade. 

det är säkerligen för många överraskan-
de att den svenska tunga materielen i ge-
nomsnitt är så mycket yngre än vad fallet är 
i många andra länderna. denna nya insikt 
bör rimligen påverka bedömningarna av 
behov av ersättningsinvesteringar i fram-
tiden. Samtidigt finns indikationer på att 
närtida satsningar behövs för att öva med 
nutida förband och system. därutöver be-
hövs anskaffning av ammunition och ma-
teriel för att den tunga materielen ska bli 
reellt verkningsfull. 

författaren är överingenjör, pensionerad 
från foi och medlem av kkrva.
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1. Nordlund, Peter m fl: Försvarsmaktens eko-
nomiska förutsättningar- Anslagstilldelning, 
kostnadsutveckling och priskompensation; 
foi-r—3901—sE, juni 2014. Undertecknad 
bidrog med underlag och analyser avseende 
svensk och internationell materiel. 

2. genomsnittet för typålder beräknas med 
hänsyn till antalet enheter av respektive typ. 

3. Underlaget för uppgifterna är uppgifter för 
antal av respektive materieltyp i respektive 
nummer av Military Balance. tidpunkt då 
olika objekt tagits i drift framgår av olika ar-
tiklar på nätet samt också i försvarsmakten 
Fartygskort 1997;

 försvarsmakten Flygplankort 1999; 
hofsten, gustav von och Waernberg, Jan: 
Örlogsfartyg, svenskt Militärhistoriskt 
Bibliotek, 2003; hogg, ian: Twentieth_
Century Artillery, amber Books 2000; 
Jackson, robert: Destroyers, Frigates and 
Corvettes, amber Books, 2000; Jackson, 
robert: Stridsvagnar och Pansarfordon, 
Parragon Books, 2009;

 Jackson, robert: Submarines of the World, 
amber Books, 2000; linström, richard o 
och svantesson, carl-gustaf: Svenskt Pansar, 
svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, 2009; 
sharpe, Michael: Attack and Interceptor Jets, 
amber Books, 1999; 

 trewhitt, Philip: Armoured Fighting Vehicles, 
amber Books, 1999.

4. High-Low-Mix som princip finns utveck-
lad i löfsted, helge: ”high-low-Mix även 
i svenska försvarsmakten?” införd på 
akademiens hemsida. http://kkrva.se/hot/lof-
stedt_high_low_mix.pdf

5. vid utarbetande av det indexmateriel som 
här använts har, förutom faktabetonade 
uppgifter i de källor som angivit för tabell 
1, även använts bedömningar och beräk-
ningar av samlade förmågeindex som indi-
kation på operativ förmåga. i tidigare ar-
tikel - löfstedt, helge: ”säkerhetspolitiskt 
underskott?-En jämförelse sverige-finland-
Polen”, KKrVAHT 2. häftet 2013 har jag 
närmare redovisat och reflekterat över såda-
na metoder. här vill jag nämna två referenser 

rörande indexmetoder. i rapport av lignell, 
Maria m fl: Att värdera operativ försvars-
förmåga – definitioner och förslag, foa-
r—98—00806-170—sE, juni 1998 förs 
fram användbarheten av sådant arbetssätt. i 
Jaiswal, n k: Military Operations Research: 
Quantitative Decision Making, kluwer 
academic Publishers, Massachusetts 1997, 
ges i avsnitt 11 en överblick över amerikan-
ska metoder. 

 En kort anmärkning är att indexmetoden 
innebär matematisk bearbetning och sam-
manvägning av underlag som ofta innehål-
ler subjektiva inslag även om grunden är ba-
serad på historiska erfarenheter och under-
lag. det matematiska arbetssättet underlät-
tar insamlande av sådant underlag från ett 
flertal källor samt att i formler dokumentera 
hur olika underlag ingår i resulterande värde. 
En svaghet är naturligtvis att verbala förkla-
ringar, som är lättare att förstå, ofta saknas. 
Bedömningarna avser konventionella pre-
standa d v s kärnvapen beaktas inte. 

6. för infanteri har jag inte gjort beräkning-
ar med förmågeindex eftersom jag bedömer 
denna metod för mödosam i detta fall och att 
tillräcklig information finns utan sådana be-
räkningar. 

7. för styrkan av luftburna enheter: se t ex The 
Military Balance 2014 från the international 
institute for strategic studies, london. 

8. Beskrivningen av förbandstypen råkade jag 
”snubbla på vid vandring på nätet”. finlands 
tidigare försvarsattaché, Överste gardberg, 
har bekräftat dess riktighet. 

9. Med ytstridsfartyg menas fartyg beväpna-
de med någon kombination av sjömålsrobo-
tar, luftvärnsrobotar och/eller ubåtsjaktva-
pen. det innebär att minkrigsartyg inte in-
räknas. Definitionen ansluter således inte till 
det som kan utläsas ur det svenska begrep-
pet sjöstridsflottilj. Den definition jag här 
valt ansluter närmast till den som används i 
Military Balance.

10. dokumentation från symposiet februari 2013 
finns tillgängligt på KKrVA:s hemsida: www.
kkrva.se 

Noter
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Of Eagles and Griffins: A View from 
Washington
The Future of the US-Swedish Defense and Security Relationship

by Magnus Nordenman

Résumé

det svensk-amerikanska förhållandet har utökats och fördjupats markant sedan kalla krigets 
slut, med särskild tonvikt på försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete. idag samarbetar 
sverige och Usa, bilateralt och som del av Washingtons samarbete med den nordiska 
regionen, kring bland annat förmågeutveckling, samövningar, policy, samt försvars industri-
projekt. det svensk-amerikanska förhallandet på försvarsområdet står dock inför nya 
utmaningar, i och med isaf-uppdragets slut (som utgjort en viktig del av samarbetet), det 
förändrade läget i Östersjöområdet efter Ukrainakrisen, Usas omorientering mot asien och 
Stilla Havet, samt budgetnedskärningar på båda sidor av Atlanten. Det finns dock ett antal 
områden som Usa och sverige skulle kunna samarbeta kring även i framtiden, såsom mari-
tim säkerhet, arktisk säkerhet, specialförband, gemensam teknikutveckling, samt a2/ad 
förmågor. Ett fortsatt starkt försvarssamarbete skulle vara värdefullt för båda parter, då det 
skulle innebära att sverige även i fortsättningen kan spela en viktig roll inom den 
transatlantiska säkerhetssfären, medan det också skulle vara en stark signal för Washingtons 
intresse för och av säkerhet och stabilitet kring Östersjön.

since the end of the cold War the Us-
swedish defense and security relationship 
has changed dramatically, and is now very 
deep, multi-dimensional, and highly advan-
ced. however, while far from secret, the ex-
tent of the relationship is not much known 
beyond a small circle of experts and policy 
makers in both stockholm and Washington. 
Much of the recent development of the Us-
swedish defense and security relationship 
was driven by both american global acti-
vism after the 9/11 attacks, and the gradual 
change of swedish foreign policy towards 
deeper European integration and transat-
lantic engagement since the end of the cold 
War. While stockholm’s relationship with 
Washington today is stronger than perhaps 

ever before, it will be challenged by the end 
of the afghanistan mission, the Us pivot 
to asia, and continued European defense 
austerity. 

The relationship also finds itself in a 
new context due to the changing security 
environment in and around the Baltic sea. 
if the relationship is to be maintained to 
the benefit of both Sweden and the United 
states it needs to be tended and expanded 
further as the opportunities for operational 
cooperation declines and the Asia-Pacific 
region emerges as the new global security 
focus. the need for a sustained and expan-
ded Us-swedish defense relationship has 
only become more urgent in the wake of 
the Ukraine crisis.
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US-Swedish Relations – The 
Strategic Context
sweden’s international orientation has dra- 
 ma tically changed since the end of the 
cold War. during the cold War sweden 
was primarily seen as a neutral middle po-
wer with a high profile within the United 
nations system, but since then stockholm 
has clearly and consistently pursued a po-
licy of deeper European integration and 
the strengthening of its transatlantic link. 
in this context, sweden’s membership in 
the European Union in 1995 is truly his-
toric.1 in defense and security terms, this 
broad shift in swedish policy meant that 
sweden largely departed from its territori-
al defense construct in favor of an expe-
ditionary focus and a security approach 
in concert with other like-minded nations. 

furthermore, sweden has all but stop-
ped contributing forces to Un “blue hel-
met” peacekeeping operations (since the 
mid-2000s sweden has never contributed  
more than a handful of its personnel to 
UN flagged peacekeeping operations), and  
instead thrown its lot in with operations 
under a NATO or EU flag (but a UN man-
date for any operation sweden participa-
tes in remains very important to stock-
holm). More recently, sweden has also ta-
ken up a larger role in providing for re-
gional nordic-Baltic security with its soli-
darity declaration, and by being one of 
the driving nations behind nordic defense 
cooperation (nordEfco). 

this transformation of swedish foreign, 
defense, and security policy has been both 
noted and welcomed in Washington, and 
has indeed enabled large parts of the cur-
rent Us-swedish defense relationship. in 
Washington today sweden is seen as a 
small, but serious and competent, transat-
lantic security actor, which brings real ca-

pabilities and wants to play a constructi-
ve role as a partner of both nato and the 
United states.2 some in Washington will 
even quip that sweden brings more to the 
table and is a better ally than some formal 
nato members. in many ways, sweden is 
an example of the kind of security transfor-
mation that the United states seeks to en-
courage across Europe and globally, with 
nations transitioning from being consume-
rs of security to serving as regional, and to 
some degree global, producers of security.3 

furthermore, the swedish defense re-
forms of recent years have been met with 
much praise in Washington, and have been 
discussed within the wider Washington po-
licy community as an example of successful 
military transformation.4 indeed, the trans-
ition to an all-volunteer force that is mo-
re deployable, just as sweden recently did, 
is something that Washington has encoura-
ged its European friends and allies to do for 
years (albeit with mixed results). sweden’s 
domestic debate on its defense transfor-
mation and associated challenges (such as 
manning the force, capabilities gaps, etc) 
has not, perhaps quite understandably, re-
ally registered with the Washington policy 
community.

finally, sweden, along with its nordic 
neighbors, provides a bit of cheer for tho-
se in Washington that lament the current 
state of Europe. With the continent wrack-
ed by poisoned politics, bickering between 
northern and southern Europe, and an 
economically sluggish Eurozone, sweden 
stands out as one of the few nations with 
a relatively healthy economy, the public fi-
nances in order, and a domestic political 
climate that enables effective decision-ma-
king (although sweden was not immune to 
at least temporary domestic political para-
lysis following the most recent election). of 
course, sweden’s high international stan-
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ding and reputation in various internatio-
nal organizations and forums remain, and 
that is also of value to Washington as it 
seeks to gain legitimacy and credibility for 
its efforts by building coalitions and part-
nerships around and with like-minded na-
tions.5 

thus, it is not surprising that sweden 
has received a remarkable level of attention 
from senior Us policy makers in recent ye-
ars. in 2012 hillary clinton visited sweden 
in her capacity as Us secretary of state, the 
first time ever a serving Secretary of State 
has visited sweden. her replacement, John 
kerry, visited sweden in 2013 to attend a 
meeting of the arctic council. Most im-
portantly, President Barack obama visi-
ted sweden in late summer of 2013. visits 
by Us presidents are no happenstance, and 
they are carefully weighed by the White 
house for both domestic and internatio-
nal impact before a decision is ever made 
to visit a given country at a specific time. 
in Washington, the visit to stockholm by 
Obama was seen as a confirmation of the 
closeness of the Us-swedish relationship 
and of sweden’s leadership role within the 
transatlantic community.6

the Us-swedish relationship is broad, 
deep, and multifaceted, and includes initia-
tives and collaborative efforts on a range of 
issues, including green technology, human 
rights, and embedding Europe’s east in the 
transatlantic community. currently, the 
United states and sweden are also partners 
as advocates of the transatlantic trade 
and investment Partnership. however, the 
Us-swedish defense and security relations-
hip stands out as unique among the other 
areas of cooperation, and is of special note 
and importance to swedish, regional, and 
transatlantic security.

The US-Swedish Defense 
Relationship(s)
the defense and security links between the 
United states and sweden are far from se-
cret. however, the depth and many facets 
of the relationship and how it has evolved 
over the last decade may not be well un-
derstood by a general audience. While al-
most entirely limited to sharing of techno-
logy during the cold War (with some pre-
parations made for cooperation in case of 
an all-out war in Europe), the Us-swedish 
defense relationship today is mature and 
multi-dimensional. seen broadly, the re-
lationship is made up of three key dimen-
sions; policy, operations and exercises, and 
industrial linkages. 

The policy relationship

sweden is currently embedded in two po-
licy initiatives that provide a bridge bet-
ween the nordic-Baltic region and the Uni- 
ted states. the Enhanced Partnership for 
northern Europe (e-PinE) is the oldest, 
and is the heir of the collaboration between 
the United states and the nordic and Baltic 
states to assist the Baltic states in the trans-
ition to the Euro-atlantic community after 
the fall of communism. Begun in 2003, e-
PinE continues to this day and provides a 
nordic-Baltic forum for policy discussions 
with Washington on a number of issue sets, 
including security.7

More recently, a new Us-nordic security 
dialogue was announced during obama’s 
visit to stockholm in 2013. While still un-
der development, this dialogue appears to 
focus on softer and broader security issues 
(such as enhancing Un peacekeeping) and 
will form a part of the nordic region’s dis-
cussion with Washington on the future of 
the United nations system and how to im-
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prove its components and efforts.8 While 
this is a welcome development, it is unclear 
whether the proposed dialogue will be able 
to respond to the interests of a nordic regi-
on increasingly concerned with hard secu-
rity matters; concerns that have gained ad-
ditional urgency with the Ukraine crisis.

sweden is also one of a handful of countri-
es that have a government-to-govern ment 
Memorandum of Understanding with the 
United states to simplify the procurement 
of defense equipment and industrial coope-
ration between industry and procurement 
actors in sweden and the United states. 
dating back to 1987, this MoU was most 
recently updated in 2003.9 remarkably, 
most of the other nations that have a simi-
lar MoU with the United states are either 
treaty allies or enjoy special relationships 
with the United states, such as the United 
kingdom, israel, and australia. 

finally, sweden is also part of the arctic 
security forces roundtable (asfr), an ini-
tiative by Us European command. created 
in early 2013, asfr brings together seni-
or representatives from arctic nations to 
discuss common security challenges, and 
how to enhance collaboration in the high 
north.10

The military relationship: 
operations, exercises, and visits

sweden has worked closely with the United 
states in operations from the Balkans 
to afghanistan, and most recently over 
libya. sweden has also been an eager par-
ticipant in various nato exercises in the 
nordic region and beyond. however, the-
se operations and exercises have occur-
red in a multilateral context of nato ef-
forts and sweden’s role as a nato part-
ner. there are, however, a number of bila-
teral Us-swedish efforts that have served 

to enhance interoperability and to bring 
Us and swedish forces and the senior mili-
tary leadership of the two countries closer 
together over the last decade or so.

the swedish air force has participa-
ted in several Us air force (Usaf) hosted 
exercises, including the prestigious red 
flag exercise series at nellis air force 
Base.11 in 2010 sweden hosted an f-16 
unit from USAF for the first ever bilate-
ral aviation exercise between the Us and 
sweden on swedish soil.12 More recently, 
an aviation exercise under the umbrella of 
nordEfco, hosted by sweden, also saw 
the participation of f-15 and f-16 fighter 
jets from Usaf Europe.13 also, elements of 
a Marine aviation unit recently spent time 
in sweden to help enhance the swedish air 
force’s ability to conduct forward air con-
trol tasks while airborne.14

Us-swedish collaboration on anti-sub-
marine Warfare (asW) stand out as per-
haps one of the most unique approaches 
to enhancing interoperability and using 
international partners for developing and 
strengthening capabilities. in 2005 the 
royal swedish navy submarine hMs Got-
land deployed to san diego for a two-year 
stint with the Us navy (Usn) as an oppo-
sing force during asW exercises and certi-
fications for US naval assets preparing to 
deploy into the Pacific theater.15 today, the 
Us and swedish navies collaborate on re-
search and war gaming under the recently 
formed littoral operations center at the 
naval Postgraduate school in california.16

the relationship also extends to training, 
education, and staff duty. annually, some 
60 members of the swedish armed for-
ces are trained at Us centers or participa-
te in professional military education in the 
United states. sweden also maintains liai-
son officers at various US combatant com-
mands, including European command, cen- 
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tral command, and previously at the now 
defunct Joint forces command.17

senior Us military leaders have also vi-
sited sweden in recent years, including 
admiral Jim stavridis, dual-hatted as the 
commander of Us European command 
and as nato’s supreme allied commander 
Europe, and admiral gary roughhead, 
then-chief of naval operations. these vi-
sits send strong signals about Us interest 
in maintaining and expanding the military-
to-military relationship with swedish for-
ces.

The industrial relationship

the defense industrial relationship bet-
ween the United states and sweden also 
stands out as especially strong, considering 
sweden’s size and the fact that it is not for-
mally an ally of the United states. it is also 
arguably the longest standing of the pillars 
in the relationship. Perhaps most famous-
ly, Sweden’s frontline fighter jet, the JAS-39 
gripen, contains close to 50 % Us manu-
factured or licensed components, including 
key systems, such as the engine.18 this sug-
gests the enormous trust that the Us go-
vernment has in sweden’s ability to control 
sensitive technologies and to follow made 
agreements to the letter. But this example is 
merely one of many.

the gripen manufacturer saab is doing 
quite well in the Us defense market, and 
sells defense products (including the carl 
Gustaf recoilless rifle and the Giraffe radar 
for the Usn’s new littoral combat ships) 
worth close to $500 million each year.19 
the Us defense market has high barriers 
to entry, and Us defense procurement is in-
herently political (as in most other places). 
thus, saab’s success in the United states is 
clearly underpinned by the health of the 
broader Us-swedish defense and securi-

ty relationship, while also reinforcing it at 
the same time. 

there are also examples of direct colla-
boration between Us and swedish defense 
industry, with efforts such as the Excalibur 
guided artillery round, which was co-deve-
loped by raytheon and the swedish com-
pany Bofors (under BaE ownership).20 
recently, saab and Boeing announced that 
they are teaming to offer a new jet trai-
ner aircraft for Usaf, based on the Jas-
39 gripen.21

another telling example of the close Us-
swedish relationship is the recent swedish 
procurement of 16 Blackhawk helicopters 
manufactured by sikorsky. the procure-
ment process set a speed record of sorts, 
with only 18 months between the signing 
of the contract and the delivery to sweden 
of the first Blackhawk helicopter.22 the re-
quirement for rotary lift emerged quickly 
due to swedish operations in afghanistan 
and the need for a medical evacuation ca-
pability, and the Us government enab-
led the speed of the process by using the 
department of defense’s foreign Military 
sales program. 

Emerging Challenges
the current Us-swedish defense and secu-
rity relationship is indeed strong, and has 
been built across several complimentary di-
mensions and with hard work and painsta-
king patience in both Washington and 
stockholm. the strength of this relations-
hip certainly informed the White house’s 
thinking when considering obama’s vi-
sit to stockholm in the summer of 2013. 
however, the relationship is about to be 
challenged in ways that is has not been 
before.

the key driver of the relationship has 
been operations, ranging from Bosnia to li- 
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bya, but most importantly by collabora-
tion in afghanistan under isaf. the afgha- 
nistan mission is currently winding down, 
and the scale of the transatlantic commit-
ment to afghanistan beyond 2014 remains 
unclear. furthermore, war weariness and 
the age of austerity brought on by the fi-
nancial crisis of 2008 means that there is 
little appetite for further large-scale expedi-
tionary undertakings by nato or any oth-
er conceivable transatlantic coalition of the 
willing (except if a contingency arose that 
directly threatens alliance security) that 
sweden could play a part in. furthermore, 
it is now clear that the Ukraine crisis repre-
sents a real challenge to the current Euro-
pean security order, and that the Baltic sea 
region looks likely to be a new friction 
point between nato and a newly asser-
tive russia. in this new context, sweden’s 
partnership with nato means less than it 
did during nato’s expeditionary era.

in addition, the announced Us pivot 
to asia, and the associated draw down 
of Us military assets in Europe, will me-
an that there will be fewer easy opportu-
nities for direct collaboration between Us 
and European forces while on European 
soil. the United states is in the process of 
removing from Europe, among other as-
sets, an air force a-10 squadron and two 
army regimental combat teams.23 it is pos-
sible that additional reductions in Us for-
ces will happen in the coming years in spi-
te of the manning security environment. as 
a replacement, the United states intends to 
rotate units in and out of Europe to exer-
cise and train with European forces, but it 
is doubtful that this approach will prove as 
effective in building collaborative relation-
ships as when done with permanently sta-
tioned forces. these rotations may be thre-

atened too in the future as the fiscal pressu-
re continues to build in the United states. 

 there are indeed more Us forces in 
northeastern Europe as of this writing, part 
of an effort to reassure Us allies. however, 
these forces are rotating through, and the-
re is no guarantee that they will remain 
there for the long haul.

finally, many in Washington now argue 
that the current wave of defense cuts across 
Europe will leave European militaries less 
capable and therefore less relevant to the 
United states as partners on the global se-
curity stage. If this perception takes firm 
hold and spreads in Washington, it could 
reduce Us interest in going out of its way 
to train and collaborate with European 
forces. indeed, then-secretary of defense 
robert gates warned of exactly this in his 
farewell speech in Brussels in 2011.24

this presents a problem for sweden, 
which does not seem poised to join nato 
anytime soon (in spite of a recent vigo-
rous public defense and security deba-
te), and where the direct relationship with 
Washington, in combination with its ac-
tive partnership with nato, is a key pil-
lar of swedish security and plays a vital ro-
le in sweden’s part of the transatlantic re-
lationship. it also presents a challenge for 
Washington which, if the relationship was 
allowed to erode, would stand to lose a 
partner with sought after niche capabilities 
and a high degree of credibility, soft influ-
ence, and legitimacy on the international 
stage. there are, however, efforts that both 
sweden and the United states could under-
take in order to keep the relationship ali-
ve and vibrant even in a post-afghanistan 
world where the security focus seems to lie 
in the Pacific.
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The US-Swedish Defense 
Relationship Beyond 
Afghanistan
for sweden, a natural approach to main-
taining the transatlantic link in a post-af-
ghanistan environment would be to conti-
nue its close partnership with nato, and 
thereby also gain opportunities to work 
with the United states through the alliance 
construct. however, the alliance’s partner-
ship agenda is less certain as the afghanistan 
mission draws to a close. furthermore, 
some of nato’s European members are 
beginning to question whether sweden’s 
relationship with the alliance can go much 
further without full swedish membership. 
some of these hesitations were on display 
during the alliance discussion on under 
which circumstances sweden (and finland) 
would be able to participate in icelandic 
air policing. indeed, this debate has beco-
me even more complex in the wake of the 
Ukraine crisis.

thus, there is a real need to maintain the 
strong Us-swedish defense and security re-
lationship, and build it out where possible. 
Policy vehicles such as e-PinE and the 
nordic security dialogue are worthwhile 
efforts, but they are not sufficient to main-
tain the link moving forward and do not 
address hard and key security issues of 
central importance to both sweden and 
the United states. the United states and 
sweden should therefore consider follow-
on efforts in all of the dimensions of the 
current relationship.

Operations, Exercises, and 
Training

the nordEfco construct has opened up 
vast cross-border areas for training and ex-
ercises in northern sweden, norway, and  

finland. sweden should explore how to 
make these areas available for Us forces 
to use for training on a consistent basis. 
furthermore, these training areas could 
also be considered for use for a “red flag 
Europe” exercise, which would put swe-
den in the integration and hosting role 
for a major transatlantic aviation exerci-
se.25 hosting exercises in sweden would al-
low sweden to maintain and enhance for-
ce interoperability, and it would allow for 
exercises of a size and scope that are just 
not physically possible elsewhere on the 
European continent.26 given recent events 
in the stockholm archipelago, Washington 
and stockholm should consider bilateral 
and multilateral asW training and exerci-
ses in the Baltic sea.

also, just as sweden should continue 
to invite Us forces to train and exercise in 
sweden, stockholm should consider sen-
ding ground units to train in the United 
states, at ranges such as the national trai-
ning center at fort irwin, california. to 
further facilitate on-going exchanges and 
exercises, the Us could also embed staff of-
ficers in Swedish units or higher headquar-
ters, just as sweden has installed liaison of-
ficers in various US military organizations 
and commands.27

the United states should also remain en-
gaged in regional nordic-Baltic security th-
rough participation in nato exercises in 
the broader region and to look for oppor-
tunities for joint training and exercises such 
as the aforementioned combat aviation ex-
ercise in 2010 and the training of swedish 
personnel in forward air control, fac(a). 
furthermore, Us stated and public sup-
port for nordEfco, bilateral finnish-
swedish cooperation, and deeper regional 
nordic and nordic-Baltic defense collabo-
ration would do much to energize that con-
cept. finally, the Ukraine crisis may have a 
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silver lining for the Us-swedish defense re-
lationship and Washington’s interest in the 
broader nordic-Baltic region. there is now 
in Washington a real discussion on how to 
reassure Us allies in the region, and how 
to further enhance regional security over 
the long-term. sweden could very well play 
a real role in bolstering regional security 
in concert with the United states and the 
neighbors, even though sweden’s status as 
a non-nato member would require deft 
political handling of concerns regarding 
sweden’s role in alliance efforts.

Besides the rising importance of the 
Asia-Pacific region and continued turmoil 
in the Middle East, the Us will remain in-
terested in defending the global commons 
(the cyber, maritime, air, and space do-
main) and bolstering the capacity of oth-
ers to contribute to the security of the com-
mons.28 here, sweden could play a real ro-
le as a contributor to global security, while  
at the same time raise the relevance of 
swe den as a Us security partner. in parti-
cular, swedish naval capabilities could be 
brought to bear to conduct maritime se-
curity operations and capacity building 
efforts around, say, the coast of africa in 
concert with others, along the same lines as 
sweden’s recent participation in operation 
atalanta. 

Us naval forces, under Us africa com-
mand, have a ready made program of this 
type called africa Partnership station 
that sweden could seek to join. other 
European nations are already involved in 
africa Partnership station with their naval 
and marine forces, including denmark, so 
having sweden join could hardly be called 
controversial. security of the global com-
mons is also an area where Us and swedish 
interests are closely aligned. as a highly 
globalized, technologically sophisticated, 
and exporting country, sweden is just as 

reliant on the unfettered access and use of 
the global commons as the United states.

Us interest in the arctic and high north 
security is likely to increase in the coming 
years, especially as the arctic becomes a 
viable global transportation route to and 
from the Asia-Pacific region. Indeed, the US 
department of defense released its arctic 
strategy, which stresses cooperative secu-
rity, in november 2013.29 here, sweden 
should remain engaged in the asfr and 
seek out leadership roles in defense colla-
boration, with a particular eye towards ef-
forts that could serve to strengthen mili-
tary-to-military linkages and increase con-
fidence with the Russian military. Other 
nordic nations, such as norway and den-
mark, will quite understandably also seek 
to play a leading role in arctic security 
in concert with the United states, but the 
agenda is broad enough for sweden to play 
a role as well. 

Capabilities Development

Both stockholm and Washington should 
consider how Us-swedish joint exercises 
and sharing of expertise and technology 
can enhance the development of capabili-
ties needed in a broader global security con-
text. for example, the Us military, as part 
of the announced Us pivot to asia, is incre-
asingly interested in understanding and de-
feating anti-access and area-denial (a2/ad) 
capabilities and strategies. here, sweden 
could draw on its heritage as a military for-
ce (which is essentially one of anti-access 
and area-denial against the soviet Union) 
and provide valuable knowledge and ex-
ercise opportunities for Us forces. indeed, 
the previously discussed hMs Gotland de-
ployment to the Us west coast to exerci-
se with Us naval forces is an example of 
exactly this approach. Unfortunately, the 
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submarine exchange tour was not exten-
ded past its first two years. 

the Us and swedish militaries should 
look for opportunities for similar exchan-
ges in the future. littoral warfare is an-
other area, related to the a2/ad challenge, 
that should be explored for Us-swedish 
collaboration.30 for example, the Us and 
swedish navies operate ships with simi-
lar roles (the visby class corvette and the 
littoral combat ship). Joint development 
of operational concepts for these two plat-
forms may be one approach to collabo-
ration on littoral warfare. the aforemen-
tioned littoral operations center at the 
naval Postgraduate school is a good start, 
but more practical collaboration, invol-
ving real life exercises and training, would 
be a good next step. these types of efforts 
would allow sweden to continue to dee-
pen its military-to-military relationship 
with the United states, while also indirec-
tly supporting Us defense and security ef-
forts around the world.

special operations forces (sof) have  
emerged as key assets over the last decade, 
and their standing is unlikely to diminish, 
even after the end of the wars in iraq and 
afghanistan. the United states is clear-
ly seeking to further expand their num-
bers, capabilities, and roles to meet futu-
re challenges. the Us special operations 
command is currently developing a “glo-
bal sof network” which will provide the 
foundations for sustainable special opera-
tions in concert with friends and allies. this 
is also an area to explore for Us-swedish 
collaboration. sweden has developed its 
own sof over the last decade as well as 
deployed them in operations with both 
nato and the European Union, and its 
special operations group could be a valu-
able contribution once UssocoM unveils 
its global sof network. special forces 

also have direct relevance in meeting the 
challenge of “little green men” that played 
such a pivotal role in the Ukraine crisis and 
russia’s aggression against Ukraine.

sweden could also play a role as a part-
ner in building defense cyber capabilities 
together with the United states. in a recent 
report, sweden was ranked as better prepa-
red to absorb cyber attacks than the United 
states.31 sweden is already a participant in 
the Us exercise series cyber storm, run by 
the department of homeland security, and 
this avenue of collaboration could be ex-
panded further in coming years.32

Industrial Cooperation

stockholm and Washington should also 
take a look at re-energizing the defense in-
dustrial relationship through collaboration 
on the development of various technologi-
es and future platforms. indeed, the policy 
groundwork for such cooperation has al-
ready been laid with the MoU signed by 
sweden and the United states in 1987. the 
United states may be more open to such 
collaboration at the present time, since de-
fense budget reductions put a premium on 
acquiring capabilities at the best price, as 
well as reduce research and development 
costs by sharing the load with partners and 
allies.

Potential areas of industrial cooperation 
include unmanned systems, long-range stri-
ke weapons, air defense, subsurface tech-
nology and weapons, and radars. Just as 
technology sharing and industrial coopera-
tion is the oldest pillar of the Us-swedish 
defense relationship, it could also serve as 
perhaps the most important in the coming 
decades, since industrial collaboration are 
long-term commitments that include a bro-
ad spectrum of actors from government, 
the military, and industry.
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the above suggestions could serve as a 
range of options for stockholm and Was-
hington to advance the Us-swedish defen-
se and security relationship. some of the 
suggested approaches are quite ambitious, 
while others may not be appropriate at this 
time for political reasons. furthermore, the-
re should be no illusions that they could all 
be carried off, due to resource constraints 
and differing priority sets, among other 
things. however, they all have in common 
that they could serve as vehicles to sustain 
and expand a key relationship for a consi-
derable period, at a time when the regional, 
transatlantic, and global security context is 
changing very quickly,

Conclusion
Built on the back of operations and shared 
interests, and energized by common values, 
the Us-swedish defense and security rela-
tionship is stronger than ever before and 
at a level that is remarkable for a country 
that is not formally a Us ally. this is the 
result of patient work and long-term thin-
king within government, the military, and 
industry in both sweden and the United 
states. however, the global security en-
vironment is changing, with the west de-
parting afghanistan and the United states 
pivoting to the Pacific. The Ukraine crisis 
that exploded on the scene in late March 
of 2014 have also cast serious doubt over 
the current European security posture and 
framework, as well as brought the broader 

nordic-Baltic region back as a potential  
friction point between russia and the trans- 
atlantic community. 

this emerging strategic context will call 
for new thinking on how to preserve the 
Us-swedish defense and security relation-
ship. if maintained, or even expanded, it 
would enable sweden to be a small but im-
portant contributor to transatlantic and glo-
bal security in partnership with the United 
states. it would also enhance swedish secu-
rity, and allow for sweden to work in clo-
se concert with the United states on issues 
of interests to both nations. on the Us si-
de extending and further deepening the Us-
swedish defense and security relationship 
would lend Washington a tangible example 
of Us commitment to swedish as well as 
nordic and Baltic security. it would also 
prove that capable and willing European 
nations, such as sweden, remain the go-to 
partner for the United states in a challen-
ging and changing global security environ-
ment.
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Rättslig ordning, politisk och ekonomisk 
styrning
Tankar om civilt försvar

av Björn Körlof

Résumé

the article attempts to sort out the intricate and complex relations between political steering, 
legal rules and budget funding with regard to the situation prevailing for civil defence in 
sweden. the committee on defence has, in its latest report to the government in May 2014, 
put forward proposals that will have far-reaching repercussions on civil defence if they 
become effective. one of the committee’s proposals involves an overhaul of the entire legal 
framework for the total defence - a framework which has in the main been in effect since the 
end of the cold War with some additions that mostly concern crisis management short of 
war. the article sharply criticizes some of those legal solutions, especially the mixing of rules 
about civil defence for war and crisis management in peacetime which occur in some 
important laws. the article also deals with the controversy between the notions of “crisis 
preparedness” and “civil defence” and the different ways in which the interpretations of 
those notions have affected the development of planning for civil defence. the article also 
deals with the complex funding methods.

försvarsberedningen har i sin rapport 
från den 15 maj 20141 lämnat förslag till 
inriktning av det samlade försvarets (total-
försvarets) olika delar. i detta sammanhang 
tar beredningen också upp behovet av en 
översyn av lagstiftningen för totalförsva-
ret.2 Beredningen hänvisar bl. a till att situ-
ationen i omvärlden och i sverige har för-
ändrats sedan lagstiftningen tillkom.

Även om beredningens motiv i vissa av-
seenden har giltighet kan konstateras att 
den lagstiftning som beredningen refere-
rar till i väsentliga avseenden likväl har va-
rit föremål för viss översyn efter det kalla 
kriget. regeringsformens bestämmelser för 
krig reviderades (föga uppmärksammat) så 
sent som 2010, och lagen om totalförsvar 
och höjd beredskap ändrades och kom-
menterades av regeringen i mitten av 1990-
talet, alltså väl efter det kalla krigets slut.

här görs ett försök att beskriva det nu-
varande regelsystemets uppbyggnad samt 
lämnas vissa förslag på hur en omgestalt-
ning av systemet skulle kunna utformas.3

två viktiga övergripande principiella 
frågeställningar gör sig gällande när regel-
verket inom totalförsvaret diskuteras. det 
är dessa två principiella frågeställningar 
som främst beaktas i den föreliggande fram- 
ställningen vad gäller den nu rådande rätts-
liga ordningen.

den första handlar om den sakliga rätts-
systematiska ordningen för denna typ av 
lagregler och rör hur regler för krig och 
krigsfara skall fogas till det gängse fredsti-
da regelverket.

den andra handlar om de främst peda-
gogiska frågor som knyter sig till hur regel-
verket så friktionsfritt som möjligt kan til-
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lämpas och även hur det skall förstås och 
läras ut.

vidare behandlas frågor om den politis-
ka målstyrningen av området civilt försvar 
liksom frågor om hur budgethanteringen 
går till vad gäller detta område.

den politiska målstyrningen av civilt 
försvar berör ett gränsområde mot det som 
benämns ”krisberedskap” och innebär del-
vis överlappande ambitioner mellan de 
bägge områdena, inte minst vad gäller fak-
tiska resurser. detta är emellertid alls in-
te okomplicerat då områdena berör verk-
samheter under högst skilda rättsliga förut-
sättningar. Även om den politiska målstyr-
ningen i viktiga avseenden är relativt tyd-
lig för de olika områdena, kompliceras bil-
den av att resurser och förmågor inom den 
fredstida krisberedskapen självfallet skall 
nyttiggöras inom civilt försvar vid höjd be-
redskap. det är dock inte tydligt vad civilt 
försvar behöver, utöver den fredstida kris-
beredskapen, för att nå de politiska målen 
för civilt försvar (t ex vad gäller stödet till 
försvarsmakten).

Även den budgetmässiga hanteringen av 
de bägge områdena leder till komplicera-
de ekonomiska styrningar både i förhållan-
de till kommun- och landstingssektorn, lik-
som till den statliga sektorn. nuvarande 
ordning innebär också påtaglig risk för ef-
fektförluster och dålig målstyrning och re-
sultatuppföljning vad gäller hela området 
civilt försvar då budgetmedel nu slussas 
till olika ändamål utan samlad målbild och 
konkret och tydlig verksamhetsambition 
för området i sin helhet.

Bakgrund
i vårt land växte under andra världskriget 
och det efterföljande kalla kriget successivt 
fram en omfattande rättslig reglering av hur 
höjd beredskap, krig och även ockupation 

skulle hanteras från juridisk synpunkt. Bl a 
erfarenheterna från ockupationen av Polen 
och norge ansågs göra det nödvändigt att 
söka skapa ett offentligrättsligt regelsys-
tem som skulle förhindra att den svenska 
rättsordningen sattes ur spel och att en il-
legitim regering fick makten i hela eller de-
lar av landet.

Stora delar av detta regelsystem finns 
idag kvar. Grundlagsreglerna fick i vissa 
avseenden en ny gestaltning så sent som 
2010.

i sverige har statsmakterna sedan lång 
tid haft några huvudprinciper i starkt fokus 
när rättsregler för krig utformats. sverige 
skall i fred som i krig fungera som en rätts-
stat. En långtgående oreglerad konstitutio-
nell nödrätt för krig har inte ansetts vara 
förenlig med demokratiska principer för 
en rättsstat. den svenska rättsordningen är 
därför uppbyggd så att den utgör ett helt 
sammanhållet system av regler. reglerna 
för höjd beredskap och krig ingår således 
i rättsordningen som helhet och utgör in-
te en ordning vid sidan om det sedvanli-
ga regelverket. formerna för hur grundlag 
tillkommer eller ändras är tydligt stipulera-
de, liksom hur lag tillkommer och ändras. 
regeringen får inte ändra eller upphäva lag 
stiftad av riksdagen utan särskilt bemyndi-
gande från riksdagen för varje särskilt fall, 
och riksdagen är genom regeringsformen 
förhindrad att stifta lag på ockuperat om-
råde. denna ordning innebär att de lagreg-
ler som skall gälla under höjd beredskap 
och krig i princip redan är stiftade (där-
med kända och förutsebara). de binder så-
väl regeringen som myndigheterna till vis-
sa tydliga regler som är noggrant prövade 
redan nu och de kan göras gällande endast 
under vissa i lagarna bestämda förhållan-
den (höjd beredskap och krig). 

En juridisk form som lagstiftaren valt 
för att hantera de extraordinära förhål-
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landen som höjd beredskap och krig kan 
påkalla är att infoga vissa särskilda be-
stämmelser för sådana förhållanden i var-
je allmän lag för sig.4 Det finns dock någ-
ra mycket väsentliga undantag från den-
na huvudprincip. det viktigaste undanta-
get utgörs av lagen om totalförsvar och 
höjd beredskap.5 skälet till att denna lag 
har en särställning är att de tydligt övergri-
pande och generella regler som stipuleras i 
den inte kan inpassas naturligt som särskil-
da regler för höjd beredskap och krig vilka 
då måste upprepas i en stor mängd andra 
lagar. En möjlig lösning hade naturligtvis 
kunnat vara, p g a reglernas övergripande 
karaktär för hela samhällslivet, att införa 
dessa bestämmelser i regeringsformen. så 
har emellertid inte blivit fallet.6 andra ex-
empel på lagar som, i likhet med lagen om 
totalförsvar m m, inte naturligt kan inpas-
sas inom ett lämpligt rättsligt sakområde 
är sådana lagar som under höjd beredskap 
och krig gör det möjligt att göra långtgå-
ende ingripanden i enskildas fri och rättig-
heter (t ex lagstiftningen om totalförsvars-
plikt, rätt att ianspråkta egendom eller un-
danföra eller förstöra egendom).

lagen om totalförsvar och höjd bered-
skap reglerar två väsentliga områden. det 
första är att den anger vad som är total-
försvar och hur totalförsvar delas upp i 
två verksamhetsområden; militär verksam-
het (militärt försvar) och civil verksamhet 
(civilt försvar). Uppdelningen i dessa två 
verksamhetsområden torde, bortsett från 
uppenbara verksamhetsmässiga praktiska 
omständigheter, främst ha folkrättslig bak-
grund. det språkbruk som förekommer i 
denna lag är något egenartat och kräver 
vid läsning viss eftertanke. lagen anger att 
totalförsvar är ”verksamhet som behövs 
för att förbereda för krig” och att ”vid 
höjd beredskap är totalförsvar all den sam-
hällsverksamhet som då skall bedrivas”.  

lagen får med dessa språkligt breda for-
muleringar (”verksamheter”, ”som behövs”  
och ”all samhällsverksamhet”) rela tivt 
långtgående konsekvenser inom ett stort 
an tal samhällsområden, men begrän sas 
natur ligtvis i realiteten genom den anslags-
tilldelning som de olika myndigheterna 
och landsting och kommuner får för dessa 

”verksamheter” och de resurser som finns i 
landet för dem.

det andra området som regleras är de 
generella beredskapsgraderna inför och 
under krig, deras benämning samt att re-
geringen kan besluta om höjd beredskap. 
Ett mycket stort antal av reglerna inom to-
talförsvarets olika verksamheter, liksom 
om de kan tillämpas eller inte är knutna 
till frågan om beredskapen höjts eller inte.

konsekvensen av denna juridiska ”tek-
nik” blir alltså den att åtskilliga andra för-
fattningar som talar om totalförsvar är be-
roende av innebörden av lagen om total-
försvar och höjd beredskap.

i samband med att det omfattande inva-
sionsförsvaret avvecklades i slutet av 1990-
talet och början på 2000-talet behölls vä-
sentliga delar av det rättsliga ramverk som  
den tidigare totalförsvarsplaneringen bygg-
de på. samtidigt kom nya rättsliga frågor 
om krisberedskap, som alltså gällde fredsti-
da kriser utan koppling till krigsförhållan-
den att – något olyckligt från både rättslig 
och systematisk men även pedagogisk syn-
punkt – att fogas in i det totalförsvarsrätts-
liga regelverket. Men även det omvända 
skedde, d v s frågor om höjd beredskap och 
krig kom att flyta in i författningar vilka till 
sin grundläggande karaktär inte har krig 
utan krisberedskapen som främsta rätts- 
liga fokus.

orsakerna till denna utveckling av regel-
verket får sökas i de tankar som fanns vid 
denna tidpunkt och tog sig uttryck i formu-
leringar om en ”breddad hotbild”, att be-
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redskapen skulle byggas ”underifrån” och 
omfatta ”hela hotskalan”. lagstiftarens 
strävan blev mot bakgrund av dessa, inte 
alltid helt entydiga synsätt att – från rättslig 
synpunkt – söka göra en verksamhetsmäs-
sig övergång från fredstida kriser till krigs-
förhållanden så okomplicerad som möjligt. 
ordet ”helhetssyn” kom att användas som 
en metafor för den tänkta okomplicerade 
övergången mellan mindre kriser och krigs-
förhållanden.7 som framgår senare i fram-
ställningen gav dock sårbarhets- och sä-
kerhetsutredningen från 2001 uttryck för 
ett synsätt som innebär att denna ”över-
gång” alls inte fick göras otydlig.8

En viktig tanke under början på 1990-
talet var också den att resurser för totalför-
svarsändamål utan rättsliga hinder i stör-
re utsträckning också skulle kunna använ-
das vid fredstida kriser, något som flera be-
redskapsförfattningar tidigare lagt hinder i 
vägen för.9 Även den budgetmässiga styr-
ningen av ekonomiska medel i statsbud-
geten kom utanför den militära verksam-
heten att ske med främst krisberedskapen 
i fokus. detta medförde att man i den of-
fentliga verksamheten i stor utsträckning 
kom att avveckla planering och verksam-
het inom civilt försvar för höjd beredskap 
och krig.10

senare kom regeringen även att formu-
lera nya övergripande mål för landets sä-
kerhet, för säkerhetspolitiken och olika po-
litiska mål för militärt och civilt försvar in-
om ramen för totalförsvaret och det till-
stånd som kännetecknas av höjd bered-
skap, men också vissa mål för krisbered-
skapen.

den bakomliggande tankemässiga idé-
världen må ha varit välmenad, men kom-
binationen av dessa delvis allmänt hållna 
politiska mål, budgetstyrningen och resul-
tatet av de delvis blandade rättsliga regle-
ringarna mellan fred och krig blev ett po-

litiskt mycket svårtillgängligt, och rätts-
ligt och sakligt sett ostrukturerat och del-
vis dunkelt område. inte minst gäller det-
ta verksamhetsområdet civilt försvar, bå-
de vad gäller dess relation till frågor om 
krisberedskap, dess budget och resurser, 
ansvarsförhållanden och dess möjligheter 
att verka under höjd beredskap och krig.

hänsynstaganden till nödvändiga folk-
rättsliga frågor har blivit påtagligt otyd-
lig och frågor om hur bistånd från kretsen 
av medlemsländer i EU vid höjd beredskap 
ska hanteras är i allt väsentligt oreglera-
de. de långtgående befogenheter som olika 
myndigheter inom området civilt försvar 
måste få under höjd beredskap och krig går 
sannolikt inte rättsligt att hantera som en 
okomplicerad eller t o m ”sömlös” över-
gång i en svårbedömd hotsituation.

den ”ordning” som, över tiden, nu kom-
mit att utvecklas har bl a lett till att när 
planering för militärt och civilt försvar av 
sverige och verksamhet med dessa syften 
nu återupptas framkommer flera svårighe-
ter. Det finns t ex en benägenhet att anse 
krisberedskap vara liktydigt med civilt för-
svar, ibland t o m att någon särskild plane-
ring eller verksamhet för civilt försvar in-
te behövs! de didaktiska komplikationer-
na uppstår i första hand mellan rättsområ-
dena ”civilt försvar” och ”krisberedskap”, 
vilket sannolikt hänger samman med hur 
innebörden av begreppen ”breddad hot-
bild”, ”hela hotskalan” och en beredskap 
byggd ”underifrån” har kommit att upp-
fattas. det nu beskrivna läget i kombina-
tion med att ingen utbildning bedrivits in-
om området totalförsvar under lång tid 
och att rättsområdet i sig är begreppsmäs-
sigt svårtillgängligt och nu delvis oklart, 
gör att det finns ett stort behov av att tyd-
liggöra hur de båda begreppen ”civilt för-
svar” och ”krisberedskap” förhåller sig till 
varandra och hur de rättsligt och verksam-
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hetsmässigt bör hanteras i den uppbygg-
nad av civilt försvar som enligt försvarsbe-
redningen nu bör ske.

Regeringens politiska 
mål för civilt försvar och 
krisberedskap
i budgetpropositionen 2013/14 beskrivs 
målen för civilt försvar på följande sätt:

arbetet med civilt försvar tar sin utgångs-
punkt i samhällets krisberedskap och syf-
tar till att inför och under höjd beredskap 
samt under krig värna befolkningen, sä-
kerställa de viktigaste samhällsfunktio-
nerna samt bidra till försvarsmaktens för-
måga att möta ett väpnat angrepp.

En viktig slutsats som följer av denna for-
mulering är att civilt försvar avser verk-
samhet redan i fredstid före det att bered-
skapen höjts, något som i och för sig redan 
sägs i lagen om totalförsvar. vidare bör ob-
serveras att målen i vissa avseenden inte är 
liktydiga med mål som hör hemma under 
fredstida kriser.

Målen för krisberedskapen anges i stäl-
let av regeringen på följande sätt i budget-
propositionen 2013/14:

Målen för arbetet med samhällets krisbe-
redskap är att minska risken för och kon-
sekvenserna av allvarliga störningar, kri-
ser och olyckor. skulle en sådan händel-
se inträffa bör alla människors personli-
ga säkerhet och hälsa tryggas samt skador 
på egendom eller i miljö begränsas.

det som kan konstateras – när de båda 
målformuleringarna jämförs – är att styr-
ningen för de olika områdena från reger-
ingens sida har påtagligt olika fokus, olika 
inriktning och därmed också leder till oli-
ka styrning mot olika verksamheter i sam-
hället på olika nivåer. Men det är också 

uppenbart att det finns verksamheter inom 
civilt försvar och krisberedskap som är helt 
eller delvis desamma eller får likartade in-
riktningar. civilt försvar kan i dessa avse-
enden naturligtvis ta sin utgångspunkt i 
de kunskaper och resurser som byggs upp 
inom krisberedskapen. det ter sig från re-
surssynpunkt inte rimligt att bygga upp pa-
rallella resurssystem, ett för fred och ett för 
krig med samma resursslag inom de bägge 
områdena.

samma skrivningar som regeringen gjort 
i de citerade budgetpropositionerna åter-
finns i allt väsentligt i försvarsberedning-
ens senaste rapport. Men beredningen gör 
några tydliga tillägg i sin text som är vär-
da att uppmärksamma i diskussionen om 
relationen mellan civilt försvar och krisbe-
redskap.

Efter målet att bidra till försvarsmak-
tens förmåga att möta ett väpnat angrepp 
gör beredningen följande tillägg i målen för 
civilt försvar:

..och i övrigt säkerställa och stödja sam-
hällets beredskapsförmåga. denna förmå-
ga bör fortsatt utvecklas och gemensamt 
planeras mellan civila och militära myn-
digheter. det civila försvaret tar sin ut-
gångspunkt i samhällets krisberedskap.

krisberedskapens mål beskrivs av försvars-
beredningen på följande sätt:

Med utgångspunkt i de övergripande må-
len för vår säkerhet är målen för arbetet 
med samhällets krisberedskap att mins-
ka risken för och konsekvenserna av all-
varliga störningar, kriser och olyckor. 
skulle en sådan händelse inträffa bör alla 
människors personliga säkerhet och häl-
sa tryggas samt skador på egendom eller 
miljö begränsas. En minskad sårbarhet i 
samhället och en god förmåga att hante-
ra allvarliga krissituationer i fred utgör en 



n r 1 JanUari/Mars 2015

112

grund för den verksamhet som behövs in-
om det civila försvaret. 

formuleringen i avsnittet om civilt försvar  
om att säkerställa och stödja samhällets 
beredskapsförmåga är alltså ny, liksom 
också formuleringen om att det civila för-
svarets förmåga bör fortsatt utvecklas och 
gemensamt planeras mellan civila och mi-
litära myndigheter. Beredningen upprepar 
att det civila försvaret tar sin utgångspunkt 
i samhällets krisberedskap.

försvarsberedningen lyfter alltså i sin 
rapport fram och betonar vissa aspekter av 
förhållandet mellan krisberedskap och ci-
vilt försvar som bör uppmärksammas. det 
hänger säkert samman med att beredning-
en varit medveten om den delvis kontro-
versiella diskussion som under senare tid 
pågått om denna relation hos myndighe-
terna.

En viktig anknytning mellan krisbered-
skap och civilt försvar sägs nu – med ett 
förtydligande – vara att ”En minskad sår-
barhet i samhället och en god förmåga att 
hantera allvarliga krissituationer i fred ut-
gör en grund för den verksamhet som be-
hövs inom det civila försvaret”. 

vid en analys av dessa skrivningar står 
det dock klart att civilt försvar inriktnings-
mässigt och verksamhetsmässigt är någon-
ting annat än krisberedskap, även om det 
naturligen är så att de resurser som finns 
inom den fredstida krisberedskapen själv-
fallet ”utgör en grund” för civilt försvar. 
det innebär naturligtvis också att ju bättre 
den fredstida krisberedskapen är (t ex vad 
gäller traumasjukvård eller förmåga att ta 
hand om omfattande bränder) desto bättre 
blir också förutsättningarna för civilt för-
svar, om beredskapen för krig höjs. 

Beredningens tillägg till målbeskrivning-
en vad avser civilt försvar i förhållande till 
regeringens skrivning innebär dock även 

en vidgad ambition som innebär ”att i öv-
rigt säkerställa och stödja samhällets be-
redskapsförmåga” och att civilt försvar 
ska, som beredningen understryker, ”fort-
satt utvecklas och planeras mellan civila 
och militära myndigheter”. skrivningarna 
indikerar tydliga signaler om att någonting 
måste ske inom området civilt försvar som 
inte enbart eller huvudsakligen avser kris-
beredskap. framförallt torde beredningens 
formuleringar ta sikte på att det civila för-
svarets stöd till försvarsmakten måste ges 
en tydligare inriktning.

Ytterligare en indikation på ett förändrat 
synsätt inom partierna i beredningen sedan 
början på 2000-talet är ett byte av ordval 
på en väsentlig punkt. anknytningsområdet 
mellan krisberedskap och civilt försvar for-
mulerades tidigare så att ”civilt försvar 
bygger på samhällets krisberedskap”. i sin  
rapport från våren 2014 säger nu bered-
ningen att civilt försvar ”tar sin utgångs-
punkt i samhällets krisberedskap”. omfor-
muleringen har angetts betyda inte endast  
en betydelselös språklig justering, utan 
även stå för en meningsbärande föränd-
ring. innebördsförändringen i ordvalsbytet 
är kanske inte helt entydig men torde kun-
na tolkas på ungefär följande sätt.

att ”bygga på” samhällets krisberedskap  
kan språkligt sett närmast stå för tanken 
att väsentliga delar av det som ”behövs” 
redan är på plats. den senare formulering-
en (”ta sin utgångspunkt i”) kan tolkas 
som att den ger ett vidgat utrymme att från 
en viss nivå eller visst tillstånd välja vilken 
riktning och i vilken omfattning något kan 
ske; i detta fall vad avser resurser för civilt 
försvar och vad gäller planering för verk-
samhet under krig, och då inte minst stö-
det till försvarsmakten och planering för 
detta. 

oavsett den mer precisa distinktionen i 
meningsinnebörden är det under alla för-
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hållanden så att det som civilt försvar blir 
under höjd beredskap och krig (de verk-
samheter som då ska bedrivas) delvis avser 
resurser eller förmågor som i fredstid ingår 
i begreppet krisberedskap, men som, vid 
den rättsliga förändring som övergången 
till höjd beredskap innebär, övergår till att 
beteckna resurser som ingår i verksamheter 
som bedrivs inom ramen för begreppet ci-
vilt försvar (om de behövs). verksamheter 
som behövs för höjd beredskap och krig 
sker då med styrning mot de mål regering-
en angett för civilt försvar under dessa för-
hållanden. de kommer då också att avse 
styrningen under fredstid av den nationella 
försvarsplaneringen (civil och militär) för 
krigsförhållanden och har då inte någon 
annan koppling till krisberedskapen än att 
planeringen bygger på att dess resurser och 
förmågor utnyttjas för civilt försvar.

de av statsmakterna satta målen för det 
civila försvarets verksamhet före och un-
der krig ger alltså det väsentliga underlaget 
för planeringsinriktningen för denna verk-
samhet. dessa mål har inte att göra med 
mål som rör krisberedskap. det är istället 
med utgångspunkt i de övergripande må-
len för civilt försvar som de verksamheter 
som behövs ska beskrivas, resurssättas och 
en planering genomföras som leder till att 
de verksamheter som behövs också kom-
mer till stånd före och under krig.

Den rättsliga ordningen
den politiska styrningen av totalförsvaret 
stöds av den rättsliga regleringen som har 
en viktig utgångspunkt i den redan nämnda 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap.

lagen anger att totalförsvar är verksam-
het som behövs för att förbereda sverige för 
krig. lagen reglerar även beredskapshöj-
ningssystemet som innebär att det i princip 
finns tre beredskapsgrader: 1) den bered-

skap som är den som vanligen råder i freds-
tid, men i lagen inte getts någon särskild be-
nämning; 2) skärpt beredskap samt 3) hög-
sta beredskap. lagen anger att om sverige 
är i krig råder högsta beredskap, och när 
högsta beredskap råder är totalförsvar all 
den samhällsverksamhet som då skall be-
drivas. lagen skiljer således på verksamhet 
inom totalförsvaret som behövs för att för-
bereda landet för krig och sådan verksam-
het som bedrivs under skärpt beredskap 
och högsta beredskap. högsta beredskap 
kan alltså vara beslutad även om inte krig 
råder, men om krigstillstånd inträder råder 

– med lagens bestämmelse – med automa-
tik högsta beredskap oavsett om det beslu-
tats eller inte.

i det senare fallet anger lagen att total-
försvar då är ”all samhällsverksamhet som 
då skall bedrivas.” Strikt tolkat finns det 
således under krig egentligen ingen sam-
hällsverksamhet som bedrivs som inte är 
totalförsvar.

Både den verksamhet som avser förbe-
redelser för krig och den verksamhet som 
bedrivs under skärpt och högsta beredskap 
delas in i två områden; ”militär verksam-
het (militärt försvar)” och ”civil verksam-
het (civilt försvar)”.

det är alltså i denna lag som den rätts-
liga formaldefinitionen av begreppet ”ci-
vilt försvar” kan återfinnas. Civilt försvar  
avser verksamhet som utgör förberedel-
ser för krig och all samhällsverksamhet 
som bedrivs under krig och som inte i nå-
got av fallen utgör militär verksamhet. all 
samhällsverksamhet som ska bedrivas un-
der krig (som inte är militärt försvar) är så-
ledes, som nämnts, enligt denna lag civilt 
försvar. En första viktig distinktion i för-
hållande till krisberedskapen är således att 
begreppet ”krisberedskap” inte avser för-
beredelser för krig (även om dess resurser 
självfallet skall användas i krig) och inte 
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heller avser någon civil samhällsverksam-
het som bedrivs under krigsförhållanden.

lagens båda olika verksamhetsområden, 
”civilt försvar” och ”militärt försvar” tor-
de åtskiljas väsentligen genom att militär 
verksamhet endast bedrivs av kombattan-
ter i folkrättslig mening. det bör dock ob-
serveras att även icke-militär verksamhet 
berörs av åtskilliga folkrättsliga regler un-
der krig.

Begreppet ”civilt försvar” och de för-
fattningar som anknyter till det har alltså 
sin grund i ”verksamhet som behövs” före 
krig (alltså civila beredskapsförberedelser) 
och den samhällsverksamhet (utanför mili-
tärt försvar) ”som då skall bedrivas”, d v s 
det som av regering och behöriga myndig-
heter beslutas då skall bedrivas.

två formuleringar i denna lagtext är sär-
skilt viktiga att kommentera.

den första avser begreppet ”krig”. Även 
om lagstiftaren i olika författningar använ-
der begreppet ”krig” har förslag om en le-
galdefinition av detta begrepp hittills avvi-
sats av statsmakterna. 

skälen till det kan sannolikt sökas i två 
omständigheter. Dels finns i folkrättslig 
sedvana definierade former för krig (”de 
facto” och ”de jure”) som accepterats av 
statssamfundet och som sverige i sin reger-
ingsform (rf) inte avviker från.11 viss väg-
ledning rörande s k ”gråzonsproblematik” 
(d v s tillstånd eller händelser, incidenter etc 
före krig, där våra militära förband ”sätts 
in”) kan hämtas från ikfn-förordningen 
som ger vissa viktiga bestämmelser om 
försvarsmaktens möjligheter och rätt att 
ingripa, ytterst med vapenmakt, vid kränk-
ningar av sveriges territorium under fred 
och neutralitet.

den andra omständigheten torde vara 
att en legaldefinition, som går utöver folk-
rättens sedvanerätt, i olika avseenden skul-
le kunna hindra eller låsa regeringen till 

handlingsmönster i olika svårförutsebara 
säkerhetspolitiska situationer, hinder eller 
låsningar vilka kan vara kontraproduktiva 
i förhållande till landets övergripande in-
tressen.

krig är alltså ett folkrättsligt tillstånd 
med en särskild internationellrättslig ord-
ning som inte kommenteras ytterligare här. 
Men främst är det ett tillstånd som präglas 
av pågående stridshandlingar med långt-
gående destruktiv inverkan på olika delar 
av samhället och dess invånare. kriget kan 
också i sin förlängning innebära ett över-
gripande politiskt hot mot nationens suve-
ränitet. det är främst mot denna bakgrund 
det rättsområde byggts upp som avser to-
talförsvarsverksamhet. till detta rättsom-
råde anknyter nämligen alla de beredskaps- 
och fullmaktslagar som i sin helhet syftar 
till att ge mycket långtgående legala förut-
sättningar för en vittgående nationell kraft-
ansträngning (ett totalförsvar) för att beva-
ra landet som självständig stat.

Endast höjd beredskap och krigsförhål-
landen har bedömts vara så exceptionel-
la tillstånd att långtgående, men alltjämt 
tydliga och förutsägbara, rättsliga särreg-
leringar i förhållande till normal fredstida 
verksamhet är påkallade. sårbarhets- och 
säkerhetsutredningen (soU 2001:41) gjor-
de några viktiga uttalanden som rör den-
na princip. Utredningen underströk ”den 
mycket strikta uppdelning som framgår 
av 13 kap. regeringsformen mellan sam-
hällets ordinära åtgärder och de förskjut-
ningar som kan föranledas av krig eller 
krigsfara.”12 Utredningen förtydligade sitt 
synsätt på en viktig punkt som rör förhål-
landet mellan civilt försvar och krisbered-
skap och skrev ”att även med ett breddat 
säkerhetsbegrepp och med en helhetssyn 
på hantering av säkerhetsfrågor över hot-
skalan i dess helhet finns det enligt utred-
ningens mening inte anledning att ifråga-
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sätta den rådande uppfattningen att krig är 
en i så hög grad extraordinär påfrestning 
att endast den motiverar en generell om-
ställning av hur det allmännas verksamhet 
får och skall bedrivas.”

verksamheter som avser civilt försvar 
(liksom naturligtvis militärt försvar!) är 
därför från helt avgörande utgångspunkter 
styrda av hur ett militärt hot kan bedömas 
se ut och hur krig kan komma att gestaltas 
om det riktas mot vårt land. det är därför 
krigshotet och konsekvenserna av krigs-
handlingar som måste bli styrande för pla-
nering och verksamhet inom civilt försvar, 
inte fredstida olyckor och kriser, även om 
de senare i vissa begränsade avseenden kan 
ha likartade effekter och därför delvis kan 
kräva likartade resurser.

En viktig konsekvens av denna grund-
läggande inriktning för verksamhet under 
höjd beredskap och krig vad avser områ-
det civilt försvar är att författningar som 
i olika avseenden reglerar kris och krisbe-
redskap under fredstida förhållanden, an-
tingen blir irrelevanta, endast tillämpas i 
vissa avseenden eller får en mer eller min-
dre underordnad betydelse när krig rå-
der. detta sätter sin prägel på all verksam-
het som behövs inom området civilt för-
svar, både i grundläggande rättsligt avseen-
de, men även verksamhetsmässigt och re-
sursmässigt, inte minst vad gäller det av re-
geringen tydligt uttalade kravet på stöd till 
försvarsmakten som också måste plane-
ras under fred mellan de civila och militära 
myndigheterna.

det nu sagda får dock inte uppfattas på 
det viset att de rättsregler som träder i kraft 
under höjd beredskap och krig medför att 
annan lagstiftning i principiellt eller gene-
rellt hänseende upphävs. det innebär istäl-
let att fokus för olika verksamheter i sam-
hället som behövs för krigsansträngning-
arna blir ett annat och att verksamheter-

na bedrivs med stöd av annan rättslig reg-
lering än den som i första hand kommer 
ifråga i fred. den fredstida rätten blir i oli-
ka avseenden ”vilande”.13 Med en metafor 
kan sägas att det sker en ”gestaltväxling” 
mellan rättsområdena krisberedskap och 
civilt försvar när beredskapen höjs.

den förordning, som ansluter till lagen 
om totalförsvar och höjd beredskap (till 
vardags oftast benämnd ”krisberedskaps-
förordningen”), ger ett exempel på det för-
sök till ”sömlös” övergång mellan kris och 
krig som tidigare nämnts.14 Det finns ingen 
särskild lag om krisberedskap. istället för 
att tas upp i en lag för sig behandlas krisbe-
redskapsfrågor utförligt i den nyss nämnda 
förordningen om såväl krisberedskap som 
höjd beredskap för krig. denna förordning 
borde, enligt min mening, innehållsmässigt 
ha delats upp i två förordningar med å ena 
sidan regler som har direkt anknytning till 
lagen om totalförsvar och höjd beredskap 
(och då benämnas förordning om totalför-
svar och höjd beredskap) och å andra si-
dan sådana regler som har med krisbered-
skap att göra och som ansluter till regler i 
olika lagar om extraordinära händelser el-
ler kris. det kan också med fog övervägas 
om det inte borde finnas en särskild lag om 
krisberedskap för fredstida krishändelser, 
en lag som omfattar både staten, kommu-
ner och landsting och till vilken en sådan 
förordning om krisberedskap borde anslu-
ta. det bör nämligen observeras att krisbe-
redskapsförordningen endast riktar sig till 
statliga civila myndigheter under regering-
en och inte till kommuner och landsting.

skälen till att hålla båda dessa rättsom-
råden isär har redan nämnts. i den nu gäl-
lande s k ”krisberedskapsförordningen” 
framträder olägenheterna med blandning-
en tydligt, både vad gäller språkbruk, sys-
tematik och sakinnehåll, förutom det up-
penbara att rättsområdena har sin grund i 
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helt skilda förhållanden i både sakligt och 
rättsligt avseende, nämligen fred och krig. 

Innebörden av ”verksamhet 
som behövs” etcetera
lagen om totalförsvar använder uttryck-
en ”verksamhet som behövs” för fredstida 
förberedelser och ”all samhällsverksam-
het som då skall bedrivas” för verksamhet 
under högsta beredskap. Med ordet ”be-
hövs” avses den bedömning som under 
planeringsverksamheten regeringen och de 
ansvariga myndigheterna anser krävs för 
att uppnå de mål regeringen satt, en be-
dömning som naturligtvis också begränsas 
av vad som är möjligt att ekonomiskt och 
på annat sätt åstadkomma. det är de satta 
målen för civilt försvar som i kombination 
med anslagsmedel och styrning via regle-
ringsbreven ger upphov till förberedande 
verksamheter inom olika samhällsområden 
som ”behövs” för att förbereda för krig.

Med uttrycket ”all samhällsverksamhet 
som då skall bedrivas” (under krig) avses 
uppenbarligen all verksamhet som anses 
behövas för krigsansträngningarna, oav-
sett om den är av privat eller offentlig na-
tur. de beredskapslagar som ger långtgåen-
de möjligheter att med plikt utnyttja per-
sonella resurser, ianspråkta egendom etc 
ger både planeringsmässiga förutsättning-
ar i fred och verksamhetsmässiga förutsätt-
ningar under krig att rikta alla samhällets 
resurser till de olika områden som bedöms 
mest viktiga för att krigsansträngningarna 
ska lyckas.15 

i detta sammanhang bör observeras att 
regeringen i regeringsformen (rf 15 kap 
8 §) fått långtgående befogenhet att un-
der krigsförhållanden delegera regerings-
uppgifter till underordnade myndigheter.16 
det bemyndigande som riksdagen lämnat 
i rf 15kap 8 § redan i fred återfinns i 12 

§ i lagen (1988:97) om förfarandet hos 
kommunerna, förvaltningsmyndig heterna 
och domstolarna under krig eller krigsfa-
ra m m, i vilken regeringen således – med 
vissa begränsningar – får delegera reger-
ingsuppgifter till en förvaltningsmyndighet. 
denna reglering i rf syftar bl. a till att sä-
kerställa att all verksamhet som snabbt och 
resolut behövs verkligen kommer att ge-
nomföras med stöd av de olika beredskaps-
lagarna, och att alla de resurser samhället 
förfogar över kommer krigsansträngning-
arna till del. regeringens möjlighet att un-
der krig vid behov delegera regeringsbefo-
genheter till olika myndigheter kan därför 
få mycket stor betydelse för tillämpning 
av lagen om totalförsvar inom vidsträckta 
områden av samhällslivet.

det bör i detta sammanhang observeras 
att under höjd beredskap kan kommuner 
och landstingskommuner också få såda-
na befogenheter som normalt tillkommer 
statliga myndigheter.17 den ovan nämnda 
grundlagsregeln ger alltså regeringen möj-
lighet att under höjd beredskap styra över 
kommunsektorn på ett helt annat sätt än i 
fredstid och kan helt eller delvis förvand-
la denna sektor till rent statlig verksamhet. 
kommuners och landstings verksamhet fö-
re och under höjd beredskap och krig av-
handlas dock i en särskild lag med ett syn-
nerligen långt och krångligt namn, lag om 
kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (sfs 2006:544). till 
vilken det finns anledning återkomma.

den ovan nämnda lagen som behandlar 
statliga förvaltningsmyndigheters, domsto-
lars och kommuners verksamhet under krig  
eller krigsfara ger också långtgående möj-
ligheter till förenklade former för ärende-
hantering, beslutsfattande etc. denna lag 
ger generella förutsättningar för undantag 
från gängse förvaltningsrättsliga principer. 
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de tre nu berörda lagarna (lagen om to-
talförsvar m m, lagen om kommuners och 
landstings åtgärder etc samt lagen om för-
enklad ärendehantering och beslutsfattan-
de m m) ger exempel på de svårigheter som 
blandning av fredstida regler (inklusive reg-
ler för kris och s k extraordinära händelser 
i fredstid) och krigsberedskapsregler i sam-
ma författningar ger upphov till. de reg-
ler i de två sistnämnda lagarna som gäller 
höjd beredskap och krig hade, enligt min 
mening, från sakliga, systematiska och pe-
dagogiska utgångspunkter med fördel kun-
nat inlemmas i lagen om totalförsvar och 
höjd beredskap.

det är egendomligt att dessa rättsliga 
blandningar, varav några här berörts, lik-
väl kommit till stånd. den principiella håll-
ning som sårbarhets- och säkerhetsutred-
ningen från 2001 gav uttryck åt och som ti-
digare refererats ger enligt min mening stöd 
åt att rättsreglerna för fred och krig tydligt 
bör hållas åtskilda. stöd för detta princi-
piellt viktiga synsätt kan också återfinnas 
i regeringens proposition ”totalförsvar i 
förnyelse – etapp 2”.18 här framhåller re-
geringen särskilt vikten av att gränsdrag-
ningen gjordes tydlig dels mellan skilda to-
talförsvarsverksamheter (alltså främst mel-
lan civil verksamhet och militär verksam-
het), dels också mellan totalförsvar och 
samhället i övrigt. regeringen fann därför 
att det fanns ett behov av att på en vik-
tig punkt klargöra hur lagen om totalför-
svar fungerar i förhållande till krisbered-
skap. i propositionen ”totalförsvar i för-
nyelse” (prop. 1995/96:12, alltså etapp 1 i 

”totalförsvarsförnyelsen”) hade slagits fast 
att totalförsvarsresurser skulle utformas 
för att även, vid behov, kunna komma till 
användning i olika slag av samhällsverk-
samhet i fred. regeringen var nu i den se-
nare propositionen angelägen om att utta-
la att när dessa resurser togs i anspråk i så-

dan verksamhet var det inte fråga om total-
försvarsverksamhet. det handlade om att 
totalförsvarsresurser ställdes till förfogan-
de för det samhällsorgan som normalt ha-
de att hantera en viss situation. syftet var 
således, enligt regeringen, att på ett effek-
tivt sätt utnyttja samhällets samlade resur-
ser, inte att utvidga vad som avsågs med to-
talförsvar.

Författningar om kris 
någon särskild lag som, likt lagen om to-
talförsvar och höjd beredskap, avhandlar 
kris eller krisberedskap finns som tidigare 
nämndes inte. Det leder till flera egendom-
ligheter, förutom dem som redan nämnts. 
En första egendomlighet är att begreppet 

”kris” inte är lagdefinierat utan definieras i 
den tidigare berörda s k ”krisberedskaps-
förordningen”, som alltså är en förordning 
som utfärdas med stöd av lagen om total-
försvar m m. Begreppet ”kris” används 
här dessutom parallellt med en annan be-
nämning, nu i en annan tidigare berörd 
lag, nämligen lagen (2006:544) om kom-
muners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap. här används nämligen i 
rubriken begreppet ”extraordinär händel-
se” (nota bene om förhållanden i fred!). 
den egendomliga parallelliteten är att den-
na lag, som enligt sin rubrik behandlar s k 

”extraordinära händelser i fred och höjd 
beredskap”, i själva paragraftexten växlar 
språkbruk och övergår från begreppet ”ex-
traordinära händelser” till begreppet ”kris-
situationer”, ett begrepp som utnyttjar ett 
ordval som används i en helt annan författ-
ning. frågan uppstår således omedelbart 
vid tolkning om det olika språkbruket syf-
tar på olika händelsetyper.

det får väl dock hållas för sannolikt att 
de båda olika begreppen, rättsligt sett, av-



n r 1 JanUari/Mars 2015

118

ser samma typ av händelser. de berör såle-
des händelser som i allvarlighet ligger över 
det som avhandlas i lagen (2003:778) om 
skydd mot olyckor, men likväl inte leder 
till höjd beredskap p g a risk för krig.

det som i ”krisberedskapsförordningen” 
benämns krisberedskap, och delvis också 
definieras i denna förordning, har således 
en annan benämning i den långa rubriken 
till lagen om kommuners och landstings-
kommuners ansvar m m. i den senare för-
fattningen används formuleringen ”extra-
ordinär händelse i fredstid”. Beskrivningen 
av en sådan händelse innebär att det är ”en 
sådan händelse som avviker från det nor-
mala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning 
i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller 
ett landsting”.

Begreppet ”kris” definieras i krisbered-
skaps förordningens § 9. det avser enligt 
denna paragraf situationer som uppstår 
hastigt, oväntat och utan förvarning, och/
eller en situation där det finns ett hot el-
ler en risk att ett sådant läge kan komma 
att uppstå och/eller situationer som krä-
ver brådskande beslut och samverkan med 
andra aktörer, och eller det avser situa-
tioner som kräver att de mest nödvändi-
ga funktionerna kan upprätthållas i sam-
hällsviktig verksamhet; och/eller det avser 
situationer som kräver förmåga att hantera 
mycket allvarliga situationer inom en myn-
dighets ansvarsområde. Utan att söka lö-
sa upp de språkliga och eventuellt sakliga 
olikheterna mellan ”kris” och ”extraordi-
när händelse i fredstid” i dessa författning-
ar, är det dock rimligt att uttrycka en und-
ran över att lagstiftaren hittills inte förmått 
skapa enhetliga begrepp på denna punkt. 

förhållandet mellan krisberedskapsför-
ordningens definition av begreppet ”kris” 
och de skilda lagar inom vars regelverk oli-

ka myndigheter skall hantera svåra hän-
delser och förlopp är heller inte entydigt. 
det gäller t ex lagen om skydd mot olyck-
or, smittskyddslagen, hälso- och sjukvårds-
lagen, polislagen, lag om kärnteknisk verk-
samhet, epizootilagen m fl. Dessa lagar har, 
med sina anslutande förordningar, en ”hö-
gre” legal status än krisberedskapsförord-
ningen. 

skälet till att kommuners och lands-
tings kommuners ansvarsförhållanden un-
der kris och höjd beredskap måste regle-
ras i lag är att dessa offentliga förvaltnings-
former inte lyder under regeringen så som 
de statliga myndigheterna. Utöver det som 
sägs i kommunallagarna har det därför an-
setts nödvändigt att reglera förhållandena 
för extraordinära händelser (kris) och höjd 
beredskap för kommuner och landsting i 
en särskild lag. 

att lagform krävs för att staten kan reg-
lera verksamhet i kommunerna och i lands-
tingen är odiskutabelt. I övrigt kan flera in-
vändningar riktas mot denna rättssystema-
tik. reglerna för krisverksamhet kunde 
mycket väl ha influtit i kommunallagarna, 
alternativt (som tidigare nämndes) i en sär-
skild generell lag för krisverksamhet som 
skulle gälla för såväl statliga myndigheter, 
kommuner och landsting som kanske ock-
så för vissa privata verksamheter.

En andra rättssystematisk inadvertens 
är också här att en blandning av regler för 

”kris” (”extraordinär händelse”) och regler 
för höjd beredskap och krig förekommer 
i samma författning. för kommuner och 
landsting gäller alltså den ordningen att de 
båda rättsområden som dels avser bered-
skap för krig och krigsförhållanden och dels 
det som avser krisförhållanden (extraordi-
nära händelser) regleras i den nyss nämn-
da särskilda lagen. Men de regler i lagen 
som avser beredskap för krig och krigsför-
hållanden har naturligtvis sin fundamenta-
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la grund i lagen om totalförsvar, både vad 
gäller civilt försvar i största allmänhet lik-
som vad gäller beredskapssystemet. till la-
gen om kommuners och landstings ansvar 
för extraordinära händelser m m anknyter 
dessutom en förordning som tydligt hänvi-
sar till lagen om totalförsvar och höjd be-
redskap. rättssystematiken blir med denna 
ordning högst förvirrande. Även från peda-
gogisk synpunkt är denna blandning, lik-
som den som också sker i krisberedskaps-
förordningen, mycket olycklig. den med-
för att bestämmelser för två vitt skilda 
samhällsförhållanden och rättslägen, kri-
ser i fredstid och höjd beredskap och krig, 
regleras i samma lag; låt vara under olika 
kapitel.

orsakerna till varför dessa egendomlig-
heter uppstått i reglerna för kommunerna 
och landstingen kan sökas i de inlednings-
vis nämnda ambitionerna att åstadkomma 
en ordning där verksamheterna ”byggs un-
derifrån” och ”omfattar hela hotskalan”. 
lagen om kommers och landstings ansvar 
för extraordinära händelser m m. har näm-
ligen i första kapitlets 1§ angett syftet med 
den kommunala krisberedskapen, ett syfte 
som särskilt bör observeras i sammanhang 
med begreppet civilt försvar.

denna paragraf har följande lydelse. 
”Bestämmelserna i denna lag syftar till att 
kommuner och landsting skall minska sår-
barheten i sin verksamhet och ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred. 
kommuner och landsting skall därigenom 
också uppnå en grundläggande förmåga 
till civilt försvar”.

syftet anges alltså vara att kommu-
ner och landsting ska ”ha en god förmå-
ga att hantera krissituationer i fred” och 
att de ”därigenom också” ska ”uppnå en 
grundläggande förmåga till civilt försvar.” 
lagtexten gör alltså en skillnad mellan 

”god förmåga” att hantera krissituationer i 

fred och en ”grundläggande förmåga” till 
civilt försvar.

vad lagstiftaren haft i sinnet när dessa 
skilda ordval kommit till bruk är inte helt 
tydligt. för krisen kräver lagen ”god för-
måga”, för kriget en ”grundläggande för-
måga”. oavsett hur stor skillnad som kan 
läggas in mellan de båda begreppen (d v s 
hur mycket extra resurser eller förmåga 
som fordras, utöver grundläggande förmå-
ga, för att förmågan till civilt försvar ock-
så skall vara god) pekar dock ordvalen på 
skilda förmågor under de olika förutsätt-
ningarna.

detta tydliggörs något i bestämmelserna 
i 5:e kapitlet av lagen. här framgår näm-
ligen att kommuner och landsting skall få 
ersättning av staten för de kostnader som 
uppstår hos dem för civilt försvar genom 
att bestämmelserna i lagen ställer krav på 
förberedelser för och verksamhet under 
höjd beredskap och krig.19 

lagen om kommuners och landstings åt-
gärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap stipule-
rar i kapitel 5 att kommuner och landsting 
skall få ersättning av staten för kostnader 
för ”förberedande uppgifter” som de utför 
enligt 2:a och 3:e kapitlen i lagen. kapitel 2 
refererar till förberedelser för och verksam-
het under extraordinära händelser i freds-
tid, d v s ”krisberedskap”. kapitel 3 refe-
rerar till förberedelser för och verksamhet 
under höjd beredskap, d v s det som i lagen 
om totalförsvar benämns civilt försvar.

lagen anger även, med referens till ka-
pitel 2, att uppgifter som rör extraordinära 
händelser i fredstid berättigar till statlig er-
sättning endast i den mån verksamheten är 
till nytta för hanteringen av sådana mycket 
omfattande och svåra extraordinära hän-
delser som allvarligt kan påverka kom-
munens respektive landstingets verksam-
het. detta förtydligande anger att det rå-
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der en skillnad mot sådana uppgifter kom-
munerna och landstingen har inom ramen 
för skydd mot olyckor. de berättigar inte 
till statlig ersättning och dessa ska de följ-
aktligen själva ta det ekonomiska ansvaret 
för.20 förtydligandet anger även att den ex-
traordinära händelse i fredstid som berätti-
gar till ersättning för förberedelser ska ha 
en ”mycket stor omfattning” och ”allvar-
ligt kan påverka” kommunens respektive 
landstingets verksamhet. detta speglar ett 
synsätt att det avser förberedelser för en 
hantering som kräver avsevärt mer av en 
kommun eller landsting än även mycket 
omfattande och svåra olyckor. Exakt hur 
gränsen skall dras blir ytterst en bedöm-
ning som Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MsB) ska göra, eftersom 
MsB är den myndighet som ska tillämpa 
ersättningsförfattningarna.

lagen gör däremot inte (vilket är en 
brist) något förtydligande på samma sätt 
vad gäller förberedelser för och verksam-
het under höjd beredskap och krig, d v s ci-
vilt försvar.

för den statliga sektorn, d v s centrala 
myndigheter, länsstyrelser och sådana af-
färsverk som i vissa egenskaper är myndig-
heter (t ex svenska kraftnät som är elbe-
redskapsmyndighet) gäller att de uppgifter 
som de författningsmässigt är ålagda inom 
krisberedskapen liksom även inom områ-
det civilt försvar, i princip ska betalas ge-
nom det förvaltningsanslag de får använda 
i den statliga budgeten med de inriktningar 
regeringen anger i regleringsbreven.

för att få grepp om hur regeringen riktar 
budgetmedlen vad gäller civilt försvar res-
pektive krisberedskap är det alltså nödvän-
digt att granska texterna i regleringsbreven 
till de olika beredskapsansvariga myndig-
heternas anslag. det är dock, inom ramen 
för denna artikel, inte möjligt att kommen-

tera alla myndigheters regleringsbrev i de 
angivna avseendena. 

Ett viktigt anslag är dock det s k ”2:4-
anslaget” som MsB ansvarar för. först bör 
noteras att den vardagliga benämningen 
på detta anslag med ordet ”krisberedskap” 
lätt kan leda till antagandet att verksamhet 
inom området civilt försvar inte ryms in-
om anslaget. anslagsmedlen får emellertid 
också användas till verksamhet inom ”ci-
vilt försvar” för att ”stödja” och ”påskyn-
da” införandet av särskilda satsningar, nå-
got som dock inte skett i någon nämnvärd 
utsträckning under lång tid. det får där-
för antas att den planering för civilt för-
svar som nu, enligt försvarsberedningen, 
skall komma igång till del kan finansieras 
genom detta anslag. om inte anslaget ökas 
innebär det dock att olika aktiviteter inom 
ramen för krisberedskap torde få stå till-
baka.

hur hög förmågan till civilt försvar i 
kommuner och landsting blir (utöver den 

”grundläggande förmågan” som förutsätts 
uppnås genom krisberedskapen) blir såle-
des beroende av den statliga bidragsgiv-
ningen till civilt försvar. det är emellertid, 
som tidigare berördes, så att någon verk-
samhet som avser planering för, resurs-
anskaffning, utbildning för eller övning 
för höjd beredskap och krig inte ägt rum 
i kommuner och landsting under lång tid. 
förmågan till civilt försvar torde därför f n 
vara helt beroende av den förmåga i kom-
munsektorn som finns med utgångspunkt 
inom de båda områdena skydd mot olyck-
or och krisberedskap. 

Det finns en påtaglig risk för att om myn-
digheterna, kommunerna och landstingen, 
så som varit fallet de senaste åren, i stor ut-
sträckning får ansöka om medel från ”2:4-
anslaget”, detta leder till att de olika an-
sökningarnas inriktning i alla avseenden 
inte leder till ett stabilt, koordinerat och ef-
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fektivt uppbyggnadsarbete avseende civilt 
försvar. Det finns därför starka skäl som 
talar för att medel bör anvisas av regering-
en samlat för bestämda ändamål inom om-
rådet civilt försvar och med tydlig kopp-
ling till de politiska målen inom området 
(skydd av befolkningen, upprätthållande 
av de viktigaste samhällsfunktionerna och 
stöd till försvarsmakten). dessa politiska 
mål behöver brytas ner till mer konkreta 
mål och ambitioner, så att myndigheterna 
och kommunerna får en tydlig struktur att 
rikta sina aktiviteter emot. dessa struktu-
rer bör också ha en sådan form att resultat 
i rimlig omfattning går att mäta och föl-
ja upp över tiden. Detta bör ske under fle-
ra år framöver för att tydligheten i ambi-
tionen skall bli påtaglig och de myndighe-
ter – inklusive kommunerna och landsting-
en – som får medlen ska kunna bygga upp 
kompetens, resurser och förmåga inom ci-
vilt försvar som blir bestående, liksom att 
uppbyggnadsverksamheten kan följas och 
målstyras bättre än vad som annars löper 
risk att bli fallet.

detta innebär att en ändring bör äga 
rum av hur medlen styrs och att MsB i 
större utsträckning av regeringen bör få i 
uppgift att ange inom vilka områden inom 
civilt försvar som ekonomiska resurser ska 
utnyttjas och att myndigheternas och kom-
munernas möjligheter att själva söka om 
medel för egna projekt begränsas.

Fortsatt utveckling av civilt 
försvar
den totalförsvarsverksamhet, utanför det 
militära försvaret, som ägt rum sedan bör-
jan på 2000-talet har, som nämnts, i stort 
sett inneburit att några särskilda insatser 
vare sig vad gäller planering eller resurser i 
princip inte ägt rum.

den civila ledningsstruktur som fanns 
under det kalla kriget har till viktiga de-
lar behållits även om förändringar ägt 
rum vad gäller den centrala myndighetsni-
vån liksom att den regionala nivån under-
gått förändringar (CB-myndigheten finns 
t ex inte längre kvar). den militära struk-
turen är emellertid radikalt förändrad, vil-
ket starkt påverkar olika former av sam-
verkan mellan militära och civila struktu-
rer på alla nivåer. Utbildning och övningar 
för samverkan under höjd beredskap och 
krig har i stort sett inte ägt rum sedan bör-
jan på 2000-talet. förutsättningar för att 
under höjd beredskap förstärka den civi-
la ledningsstrukturen, t ex med olika typer 
av personalresurser, finns rent författnings-
mässigt, men någon planering för detta har 
inte gjorts. Ledningsplatser finns i stor ut-
sträckning kvar, men det är oklart vilken 
skyddsnivå som nu kan komma att krävas 
med hänsyn till den senaste vapentekniska 
utvecklingen, liksom också om den kom-
munikationstekniska utrustningen är adek-
vat med hänsyn till it-utveckling m m.

det är av särskilt stor betydelse att an-
svarsförhållandena vad avser ledning och 
samordning inom området civilt försvar blir 
tydliga. detta gäller naturligtvis mest utta-
lat under krigsförhållanden, men ansvaret i 
fred för planering, utbildning och övning i 
samverkan med försvarsmakten måste va-
ra detsamma på alla tre ledningsnivåerna i 
samhället (jfr den s k ”ansvarsprincipen”).

Behoven inom befolkningsskyddet (reger-
ingens mål ”värna befolkningen”) behöver 
granskas med avseende på sjukvårdsresur-
ser för krigsförhållanden, skyddsrums behov, 
andningsskydd, utrymningsfrågor, livsme- 
dels- och vattenförsörjningsfrågor samt vär- 
mebehov. någon planering inom dessa om-
råden med ett perspektiv som avser höjd 
beredskap och krig har inte ägt rum un-
der lång tid inom de olika berörda områ-
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dena. det innebär att inte heller närings-
livets resurser, som alla är starkt beroende 
av inom alla dessa områden, har planerats 
för ett annorlunda utnyttjande och med 
andra prioriteringar än dem som det freds-
tida samhället präglas av. En sådan plane-
ring behöver därför komma igång så snart 
som möjligt och de viktigaste behoven ana-
lyseras och prioriteras samt frågor om hur 
företagens resurser kan och skall utnyttjas 
under höjd beredskap och krig bedömas 
och beslutas. det senare kräver en omfat-
tande insats vad gäller inventeringar, av-
talsfrågor etc.

från rent rättsliga utgångspunkter kan 
sägas att författningarna för att genomfö-
ra en sådan verksamhet hos myndigheter-
na och i näringslivet i allt väsentligt finns. 
det bör dock understrykas att näringslivet 
undergått mycket stora förändringar sedan 
den gemensamma planeringen med företa-
gen gjordes under det kalla kriget. det gäl-
ler ägarförhållanden, strukturer, produk-
tionsförhållanden, lagerhållning, personal 
o s v. företagens intressen under höjd be-
redskap och krig är, mot denna bakgrund, 
inte givet desamma som under det kalla 
kriget. avtalsförhållanden mellan svens-
ka myndigheter och olika för beredskapen 
viktiga företag, med de nya ägarförhållan-
dena, behöver därför särskilt analyseras 
och grunderna för ett system med bered-
skapsavtal på olika områden måste rätts-
ligt klarläggas.

samverkan med försvarsmakten i en 
planering med syfte att ge stöd (målet ”bi-
dra till försvarsmaktens förmåga att mö-
ta ett väpnat angrepp”) har heller inte ägt 
rum med perspektivet höjd beredskap som 
grund. den civil-militära samverkan som 
ägt rum i fred har under de senaste åren i 
princip avsett skydd mot olyckor och kris-
beredskap. försvarsmaktens starkt ökade  
behov av stöd inom viktiga sakområden 

och med geografiska prioriteringar för att 
genomföra operativ verksamhet un der höjd 
beredskap och krig, behöver grund ligt ana-
lyseras. Inte minst finns det ett starkt behov 
av att sätta in de verkliga stöd behoven i en 
operativt realistisk ram så att den viktiga 
samverkan med och planeringen med nä-
ringslivet kan bygga på sådana förutsätt-
ningar. En sådan analys och planering be-
höver genomföras och har påbörjats mel-
lan MsB och försvarsmakten. Även utbild-
ning, övningar och spel måste få en stadga 
och genomföras kontinuerligt åren framö-
ver. Både den nationella nivån och den re-
gionala nivån måste medverka i dessa verk-
samheter. inte minst behöver MsB:s roll 
som riktningsgivande, samordnande och 
delvis också anslagsstyrande myndighet för 
civilt försvar påtagligt tydliggöras och för-
stärkas.

Sammanfattning
av principiella skäl som inledningsvis an-
gavs är det viktigt att hålla de båda områ-
dena krig och fred tydligt isär. från rättslig, 
både saklig och systematisk, synpunkt är 
nämligen områdena civilt försvar och kris-
beredskap hemmahörande inom två skilda 
rättsliga förhållanden och förutsättningar. 
att blanda dem i författningarna kan leda 
till rättssäkerhetsbrister och förstärka de 
svårigheter som under alla förhållanden 
råder under de förhållanden som ibland 
brukar benämnas ”skymningslägen”, d v s 
svårbedömda förhållanden i övergången 
mellan fred och krig. 

civilt försvar hör hemma under begrep-
pet totalförsvar och höjd beredskap, med-
an krisberedskap hör hemma under be-
greppet fredstida kriser med de rättsregler 
som då gäller. att skilja de båda områdena 
åt rent rättsligt innebär naturligtvis inte att 
inte resurser kan utnyttjas mellan de båda 
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områdena på det okomplicerade sätt som 
man med utvecklingen efter det kalla kri-
get sökt åstadkomma och som försvarsbe-
redningen önskar driva vidare.21 från peda-
gogisk synpunkt är det också viktigt att sö-
ka tydliggöra de olika förutsättningar som 
råder när höjd beredskap inträder och när 
så inte är fallet, eftersom dessa båda olika 
förutsättningar har en så starkt olikartad 
verkan från rättssäkerhetssynpunkt för bå-
de enskilda och offentliga intressen.

Ett övergripande och viktigt skäl att hål-
la de båda områdena isär gäller också den 
politisk-ekonomiska styrningen från reger-
ingens sida. här är det av vikt att målstyr-
ningen och resultatuppföljningen är tydlig 
om vilken verksamhet som avses, liksom 
vilka statliga medel som avses för den ena 
verksamheten i förhållande till den andra. 
detta är inte minst viktigt i förhållande till 
kommuner och landsting, där den statliga 
bidragsgivningen till civilt försvar inte får 
blandas med den verksamhet som dessa in-
stitutioner är skyldiga att bedriva avseen-
de krisberedskap och olycksförebyggande 

arbete. Blir inte detta korrekt och transpa-
rent torde allvarliga revisionssynpunkter 
kunna påräknas. det nu sagda gäller na-
turligtvis helt oavsett att de faktiska resur-
ser som skapas i samhället (för krisbered-
skap, militärt och civilt försvar) så långt 
möjligt skall kunna användas ömsesidigt 
och flexibelt mellan de olika områdena, be-
roende på behov som gör sig gällande un-
der olika förhållanden. 

innebörden av försvarsberedningens for- 
muleringar om att det civila försvarets för-
måga fortsatt bör utvecklas och gemen-
samt planeras mellan civila och militära 
myndigheter måste få en stadga genom an-
visningar från regeringen och rimliga bud-
getmässiga förutsättningar att bedrivas 
med fasthet under åren framöver. den cen-
trala myndigheten MsB behöver därför få 
en tydlig och stark roll inom området ci-
vilt försvar.

författaren är tidigare generaldirektör och 
riksdagsledamot samt ledamot av kkrva.
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1. se försvarsberedningens rapport ds 2014:20.
2. ibid, s 109-110.
3. akademiens avdelning v behandlar hösten 

2014 området civilt försvar. slutsatser från 
detta arbete har inte kunnat beaktas i denna 
artikel.

4. Exempel på detta är – förutom reglerna i 
regeringsformen och riksdagsordningen 
som ger yttryck för denna princip (det 
finns alltså inte en särskild grundlag för 
krig) – lagen om skydd mot olyckor (sfs 
2003:778) och hälso och sjukvårdslagen 
(sfs 1982:763).

5. se sfs 1992:1403. vissa bestämmelser i la-
gen har emellertid en avsevärt längre levnad 
bakåt i tiden än årtalet i sfs ger uttryck åt.

6. vid den senaste över synen av grundlagsreg-
lerna för höjd beredskap och krig 2010 synes 
inte frågan ha övervägts.

7. ibland används ordet ”sömlös” för att be-
skriva denna tänkta övergång.

8. se soU 2001:41.
9. den minnesgode erinrar sig att det inte var 

möjligt att utnyttja krigsberedskapslager av 
olja under energikrisen i början av 1970-ta-
let.

10. På förfrågan för kort tid sedan till företräda-
re för sveriges kommuner och landsting, skl, 
om det förekommit någon satsning på civilt 
försvar inom dessa sektorer under senare år 
blev svaret drastiskt men tydligt: ”nada”.

11. se regeringsformen 15 kap. 13 § som talar 
om ”i enlighet med internationell rätt”.

12. sedan utredningen skrevs har numreringen 
av kapitel och §§ i rf ändrats och bestäm-
melserna återfinns numera i 15 kap.

13. romarna hade ett drastiskt uttryckssätt för 
detta: ”intEr arMas silEnt lEgEs” 
(citatet brukar ofta översättas till ”när vap-
nen talar tiger lagarna”).

14. trots att det är en förordning som utfärdas 
med stöd av lagen om totalförsvar och höjd 
beredskap och därmed rimligen borde be-
nämnas ”totalförsvarsförordningen” kallas 
den alltså, enligt min mening oegentligt, of-
tast för ”krisberedskapsförordningen”. detta 
språkbruk medverkar till att förstärka svårig-
heterna att förstå rättsområdenas förhållan-
den sinsemellan.

15. Med intresse kan i detta sammanhang note-
ras att försvarsberedningen i sin slutrapport 
från i maj 2014 skriver (s 108): ”Planeringen 
ska bl a innebära att civil personal och mate-
riel krigsplaceras i det civila och militära för-
svaret.” En sådan planering har inte skett un-
der mycket lång tid. att få den av beredning-
en angivna ordningen till stånd torde kräva 
betydande insatser inom hela den offentliga 
sektorn liksom också avtal med viktiga delar 
av privat verksamhet.

16. se 15 kap rf.
17. se lagen om kommuners och landstingskom-

muners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (sfs 
2006:544).

18. se prop 1996/97 s 56.
19. krigsberedskapsförberedelser anses nämligen 

vara en statlig angelägenhet.
20. detta regleras i lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor.
21. Jfr försvarsberedningens förslag på s 110 

i betänkandet vad gäller meranvändan-
de av civila resurser för försvarsändamål. 
Beredningen har dock inte berört att det 
finns folkrättsliga komplikationer med att 
under krigsförhållanden blanda civila resur-
ser med militära, där särskilt personalens sta-
tus som kombattant eller icke-kombattant 
måste vara tydlig.

Noter
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Egypt between True Democracy and 
Anarchy
A Strategic Perspective Analysis Using the Complexity Theory 

by Adli Abouzeedan

Resumé

de politiska förändringarna som har skett den sista tiden i Mellan Östern och nordafrika, 
”den arabiska våren”, har orsakats av en stadig försämring av den ekonomiska och politiska 
situationen i regionen under decennier. Egypten som är ett av de länder som har påverkats 
av detta, vill bekräfta sin centrala roll i området. denna ska rimligen vara baserad på 
demokrati, humanism och den mänskliga värdigheten. i denna artikel analyseras Egyptens 
strategiska alternativ i relation till folkopinionen. i processen diskuteras hur Egypten kan 
etablera en demokrati. i min analys har jag funnit att en gradvis socio-politisk förändring i 
ett demokratiskt sammanhang är den optimala modellen. Med denna strategi kan man nå 
de mål som är satta av det egyptiska folkets mål från revolution i januari 2011. för att 
modellen ska lyckas måste alla politiska grupper i samhället inkluderas. den bör följas av 
resten av de arabiska länderna för en hållbar social och ekonomisk utveckling.

recent political shifts in the Middle 
East and north africa (MEna) region, re-
ferred to in the press as the “arab spring” 
was caused by the steady economic, politi-
cal and social decline of the region. Egypt 
is in need to re-assess its central role in the 
region, but based on the universal values 
of true democracy, humanism and human 
dignity. in this work i analysis the strategic 
options that Egypt have, in relation to the 
potential of its people. in the process we 
discuss how the current period would need 
to be handled in order for the country to 
establish itself as a new democracy. Based 
on this analysis we propose an optimal 
path to achieve that goal. in my analysis, 

i found that a gradual socio-political 
shift within a democratic context is the op-
timal policy model. this approach is able 
to achieve the objectives set by the Egyptian 
people in their January revolution of 2011. 

for the model to succeed it calls for a true 
inclusive engagement of all political com-
ponents of the Egyptian society. it is also 
the same model that should be pursued by 
the rest of the arab countries to obtain sus-
tainable social and economic progress. the 
people’s revolt across the arab World, in-
cluding Egypt, during the spring of 2011 
was a protest against human indignation 
and tyranny.1

in the last decades, there has been clear 
effort of the arab regimes to suppress any 
true political reforms using both shear force  
as well as cunning.2

 central to the democratic development  
of nations is the respect of the country 
justice system.3 these systems originate 
from inherited codes, such as the Justinian 
codes in Europe4 and when these codes 
are forced on other, such as the case of the 
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arab nation,5 the result only is bringing an-
archy.6

in the case of the arab world, the west-
ern powers have only succeeded in starting 
a deadly struggle between these elite arab 
liberals and traditional islamists. there has 
been a raging discussion among scholars as 
whether the arab World is able to devel-
op viable democracy.7 in regard to the role 
of islam in promoting or hindering democ-
racy, many scholars reject the notion that 
islam is anti-democratic.8

The first section of this article is a gener-
al introduction. in section (2) i discuss the 
arab World today including a short intro-
duction about the history of Egypt and the 
economic situation in the country. in sec-
tion (3) i discuss democracy in the arab 
world where even its relation to state struc-
ture and law is touched upon. in section (4) 
i display the usage of the complexity theory 
in analysing political arenas. in section (5) 
i use the theory in analyzing Egypt politi-
cal situation both prior and after the revo-
lution of 25 January 2011 and incorporat-
ing the latest development of the situation 
in Egypt. in section (6) i draw my conclu-
sions and discuss some policy implications 
of this work.

The Arab world today 
Background

the arab World economy is very tied to 
the oil prices.9 although Middle Eastern 
oil producing countries hold more than 
60 % of the proved oil world reserve10 four 
countries with the highest proved reserves, 
including saudi arabia, will reach their 
peak production capacities around 204011 

while two countries, iran and iraq, will 
reach that peak by 2050.12 Even non-oil 
arab economies are relying on exporting 
other raw material (phosphate in Morocco 

and Jordan and arabic gum and cotton in 
sudan.13

this deemed any democratization de-
mands to be obsolete since the power rela-
tionship is totally unbalanced between the 
state and the people,14 as typical in renti-
er economies. some researchers divided the 
arab countries out of innovation and en-
trepreneurial perspectives.15 That classifi-
cation placed the GCC as strong financial-
ly, while it put the densely-populated coun-
tries, like Egypt, within the group that have 
strength in their human capital

The European colonization of 
Egypt

the involvement of western powers in Egyp- 
tian politics started in the closing years 
of the eighteenth century when napoleon 
Bonaparte landed in Egypt in 1798.16 he 
defeated the Mameluke turks in “the Battle  
of the Pyramids”, and in 1882 Britain oc-
cupied Egypt after defeating the french 
(ibid). Egypt emerged from British rule as 
a constitutional monarchy.17 the British 
dominance of the country came to an end 
when in 1952 king farouk was forced to 
abdicate by the Egyptian army. in 1953 
naguib was replaced and gamel abdel 
nasser emerged as the new strong lead-
er.18 after nassers death in 1970, his vice  
president, anwar al-sadat, became Egypt’s  
president.19 sadat was assassinated by mil-
itant islamists in 1981 during the octo-
ber victory celebrations and his deputy, 
hosni Mubarak Mubarak, took over the 
presidency.20

during Mubarak era, a form of multipar-
ty system continued, which was designed 
to grant the national democratic Party 
(ndP) a majority in the parliament and the 
presidency to Mubarak and even his sons.21 
over years the regime faced mounted chal-
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lenges including radical islamic violence, 
periodically erupting labor unrest and ju-
dicial criticism of electoral irregularities.22 
the major political opposition force in 
Egypt, in the last sixty years, has been the 
Muslim Brotherhood,23 although the com- 
munists and leftist groups, and recently the 
liberal parties, have tried to play that role 
without real success.

Economic situation in Egypt

in Egypt, the shift to free market economy, 
which started in 1970, only created cor-
rupt elite which was unwilling to re-direct 
any power to the people.24 Market econo-
my has its own inherited deficiencies as for 
example rate depreciations. Egyptian mac-
ro-economic in the period 1970 to 1990, 
policies made the automatic long term ad-
justment of real exchange rates (against 
Us dollar) almost impossible25 and it came 
with high costs and put the burden on the 
poorer segment of the population.26

another issue which has been impact-
ing the Egyptian economy is the growth of 
unaccounted-for economic activities (the 
so called hidden Economy). hidden econ-
omy in Egypt was born in the late 1960 
and early 1970s as Egyptians started to mi-
grate to oil-producing countries of the gulf 
region and iraq.27 remittances from the 
Egyptian migrants created a high flow of 
capital which was not accounted for.28 one 
of the major components of the Egyptian 
hidden economy is secret economy crated 
through the military engagement in nation-
al economic activities,29 an issue of great 
sensitivity to the Egyptian authority. Part 
of the economic activities of the Egyptian 
armed force fall within what is acceptable 
and practice by other armed forces in the 
west.30 however, the Egyptian armed forc-

es are engaged also in purely non-strategic 
activities.31

another important topic, in relation to 
the Egyptian revolution, is the workers’ 
strikes. strikes have played an important 
role in social and political change since the 
industrial revolution.32 scholars argued that 
the theory of moral economy, explains bet- 
ter labor strikes in Egypt.33 the theory pos-
tulates that workers’ strikes come as a re-
sponse to violation of the expected norm 
of behavior toward the workers and not to 
seek elevated improvement in their rights. 

Democracy in the Arab World

State and law and the connection 
to democracy

Elitism’s connection to state and law is a 
central issue and has been addressed by the 
german writer friedrich a. hayek is his 
master work Theory of Origin of Law.34 
hayek saw the law development as taking 
place in unplanned evolutionary manner 
in most of societies (the legal centralists’ 
school),35 while the legal peripheralists have 
the view that formal legalized laws sim-
ply codify existing formal norms.36 state-
level societies are different than tribal so-
cieties as the state becomes the law enforc-
er.37 one should recall that the transition 
from the tribal-level law to state-imposed 
law is very recent in the arab World.38 in 
Europe, christianity played a central role 
in law development before European states 
came into existence and replaced the tribal 
laws,39 while in the arab world the state 
was created as a result of the emergence 
of islam in the seventh century.40 this fact 
motivated researchers, like,41 to warn that 
typical western ideologies alone would not 
be able to carry out a true social and eco-
nomic development in the arab World 
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Democracy finds its first roots in Greek 
city states and more precisely in the city of 
athens during the sixth century B.c. at the 
hands of solon of athens.42

the modern version of democracy has 
its roots in the french revolution (1789 
ad) and its aftermath.43 the french revo-
lution introduced two different understand- 
ings of modern democracy.44 The first ver-
sion associated democracy with the liber-
al traditions and emphasized the political 
representation of the people and the free 
election approach to achieve it.45 that ap-
proach was reflected in enlightenment 
thinkers like John locke (1632–1704) and 
Baron de Montesquieu (1689–1755).46 out 
of that developed most of the modern lib-
eral democracies in the west including Usa 
and Western Europe.47

the other line of thinking which merged 
from the french revolution was of the pop-
ular or direct democracy where people pow-
er is practiced in a direct way not through 
representation. the ideas around direct de-
mocracy were elaborated by Jean-Jacques 
rousseau (1712–1778).48 this later ap-
proach for democracy manifested itself in 
the russian revolution of 1917 ad49 and 
the type of one-party political systems that 
ruled Eastern Europe until the collapse of 
the soviet Union in 1990s. the said is im-
portant in our understanding of the alter-
natives available for the arab spring coun-
tries and the directions that can lead to in 
the future.

The west and the democratization 
of the Arab World

Many islamic thinkers have been trying ex-
pressing their true convection and belief in 
the democratic process and system50 de-
spite deep suspicion especially among arab 
liberals. the said dilemma is very apparent 

in the Egyptian case. there are three major 
factors behind the recent resurgence of po-
litical islam and the march of the islamic 
political parties. The first is the failure of 
the Pan-arab project.51 the second reason 
is the failure of the socio-economic plans of 
development in the individual arab coun-
tries.52 the third issue is the collapse of the 
respect and abiding by the law due to the 
existence of high level of elitism combined 
with an extreme level of corruption.53 

during the kingdom time in modern 
Egypt prior to the 1952 revolution, the 
level of freedom allowed for political free 
participation even for the islamic move-
ments.54 however when military took pow-
er in Egypt, during the 1950s, the situation 
changed. in response to this oppression for 
the islamists an intellectual effort was ini-
tiated in 1950s and 1960s at the hands of 
radical ideologists such as sayyed Qutb55 

and others. however, one should remem-
ber that even christianity has witnessed a 
clear radicalization during the last deca-
des.56

the modern era has seen a number of 
political failures as the Western powers 
went to try to reshape the MEna region.57 
Basically there are two types of view in re-
gard to democratization of the arab World. 
I shall call the first democratization strate-
gy, stability-focused approach and the sec-
ond as empowering-focused approach. in 
relation to the first strategy, stability in re-
lation to the arab region, need to be ob-
serving the principals of freedom, justice 
and human dignity.58

contrary to what is required, evidence 
indicates that both economic stagnation 
and preservation of the prevailing condi-
tion is what preferred by arab regimes.59 
american political planers had the convic-
tion that what happened in East Europe 
during 1990s can be repeated in the arab 
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World.60 however, that proved to be a 
dreadful misjudgment because the arab 
rulings elite in the arab World are the ob-
stacle to democratic change. to understand 
this, one needs to examine the nature of 
the arab economies61 and the how rentier 
states function.62

in rentier economies, the state depends 
on export of raw material to generate its 
revenues while non-rentier economies re-
ly on other mechanism, including: taxa-
tion (in different forms) to achieve that.63 
Because of that in states with rentier econ-
omies, like the arab states including Egypt, 
political legitimacy is gained through eco-
nomic rewarding of the elite64 while that 
legitimacy is gained through true represen-
tation of the people and their aspirations 
and views in states with non-rentier econ-
omies.65

Methodology: The 
Complexity Theory
Complexity is defined as “the study of 
chang ing patterns of order, self-organiza-
tion or constrained diversity”.66 complexity 
has several components with focus on the 
interconnectedness between the individu-
al components of the system while taking 
in consideration the environment.67 com-
plexity can be described either as cogni-
tive complexity or relational complexity.68 

relational complexity is concerned with 
the connection between the various agents 
within a system or among diverse sys-
tems.69 in my opinion and based on what 
has been said, one can describe the type of 
complexity related to the issue of the de-
mocratization in the arab World as rela-
tional complexity. 

in order for researchers to utilize the 
complexity theory they need to look at 
three major issues: complex system com-

ponents; concepts related to complex sys-
tems; and applications and methods for 
complexity analysis.70 Based on that one 
can see the complexity theory is an inqui-
ry into the influences, connections, and de-
cisions made by the actors in the system 
and how that influences their behavior and 
conduct.71 to understand complexity three 
issues are of great significance: self-orga-
nizing, feedback and emergent behavior.72 
in complexity analysis approach one stim-
ulates a generalized observable pattern us-
ing the fewest number of plausible deci-
sions rules and reflects upon them.73

Egyptian political arena

Prior to the revolution of 25 
January, 2011

the seeds of the current american policy 
were implanted in the context of the terror-
ist attack of september 11, 2001.74 as a re-
sult of these events, Western governments 
did not protest against violation of people 
rights by arab regimes.75 that led to the in-
crease of the influence of the Islamist par-
ties in the region.76 Many western scholars77 

have warned that the alternative for mod-
erate islamic movements, when supressing 
them, is social unrest and anarchy.78 during 
the last century, the confidence in re-experi-
encing the historical glory of islam was ex-
pressed in classic texts of prominent writ-
ers such as abu a’la Mawdudi and abul 
hassan ali nadwi79 in india and sayyed 
Qutb in Egypt.80 the ideas in these writ-
ings seemed to catch the imagination of 
new generation of arab youth and when 
coupled to the deterioration of the socio-
economic situation across the Middle East, 
they played (and still do that) a vital role in 
the events of 1970s and 1980s.81 Egypt in 
particular was a text book case.
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After the revolution of 25 January, 
2011

during 2010–2013, the revolt propagated 
through the arab World and this is still go-
ing in some places although it became more 
violent and militarized in all arab spring 
countries, except for tunisia and Morocco. 
that popular move revealed the horren-
dous and embracing failure of the interna-
tional community in assessing and under-
standing the needs of the MEna region.82 
in January 2011 Egypt erupted with anger 
against the ruling western-backed elite83 as 
the Egyptians were impacted and inspired 
by the tunisian example. one institution 
(the military), which kept silent against 
this corruption and decay of the Egyptian 
society and the stagnation of the political 
life in that otherwise great country, were 
brought to the scenery when Mubarak on 
eleventh of february 2011 transferred his 
powers to the military (supreme council 
of armed forces (scaf)) headed by field 
Marshal Mohamed hussein tantawi. 

Beside the Muslim Brothers, which was 
the strongest and most effective opposition, 
in the Egyptian society, the army played a 
central role in Egypt politics. the Egyptian 
army stepped in the Egyptian political seen 
when in 1952 it took over the country, ex-
pelling king farouk. in Mubarak’s era the 
army started to play even a more decisive 
control over the Egyptian society through 
its new economic role leading to its entan-
glement in the Egyptian politics becoming 
very direct and deep.84

In the first context of the new political 
temporary openings, the islamists won, in 
november 2011 and february 2012, the 
largest majority conforming them to be the 
most politically organized groups.85 the 
sound evidence of the islamist dominant 
would-be role in the coming democracy in 

Egypt was the election of Mohamed Morsi. 
An academician, he became the first ever 
democratically-elected president of Egypt 
through all its history,86 something of great 
significance and an occurrence which could 
make the political struggle in Egypt far 
lengthier and unfortunately bloodier than 
what people wished. in 3rd July 2013 the 
Army finished Mursi’s presidency through 
direct intervention and took command of 
the country under general abdul fatah al-
sisi. although a civilian president was put 
in the post (adlie Mansour) on temporary 
bases everybody knew that it is the mili-
tary which ran the country. since then, the 
tension between the Muslim brotherhood, 
which went back to its traditional role as 
an opposition, and the new order has to 
lead bloodshed. The Salafists played again 
their passive role in accepting the status 
quo. 

Democracy or anarchy

the outcome of the presidential election of 
2014, which saw general sisi becoming the 
new president of Egypt, was almost certain 
and everybody felt that Egypt is on its way 
to recreate the same kind of political sys-
tem that prevailed since the 1952 revolu-
tion. analysis of the actors of the Egyptian 
society prior to January 2011 revolution 
is presented in appendices a through E. 
one can see that the major actors on the 
Egyptian arena have not changed. in that 
analysis, i described in short the objectives 
of these actors, how much they are orga-
nized and how they behave in relation to 
their openness toward society and the lev-
el of disclosure to the public arena and as 
a whole. the opposition to the new order 
in Egypt covers the entire spectrum from 
islamists, traditionalists up to liberals and 
revolutionaries. that leads any sincere re-
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searcher examining the topic, in depth, to 
doubt any claim of the military being gen-
uinely interested developing democracy in 
Egypt. 

one however has also to be fair to the 
topic and stress that under the short period 
of Mursi presidency, the Muslim Brothers 
and their Salafist political partners (Al Nur 
Party) and islamists in general, have shown 
an amazing, political immaturity, by not 
trying to build a wide political unity among 
the various political wings of the Egyptian 
society to safeguard the revolution and 
protect it from the elements which were 
bound to try to regain their lost privileges. 
Equally guilty are the non-islamic and sec-
ular elements of the opposition. Engulfed 
in their hate and despise for the islamists, 
they were not welling to support or co-op-
erate with the emerging democratic system 
because they were certain that they would 
not be able to compete politically, at least 
within the short-term, with the long-expe-
rienced and more popular islamic parties. 
they saw their political competitors (i.e. 
the islamic parties) as more evil than the 
system they revolted against and for vari-
ous reasons. 

these conditions provided the pretext 
for the military violent re-intrusion into 
the Egyptian political life for the second 
time in less than seventy years. at the end 
all the Egyptians, being islamists, liberals, 
socialists and nationalists, who sought a 
true democratic era for Egypt for the com-
ing decades and centuries, have failed and 
lost a dear dream to their heart regardless 
of the honey talking about the awaiting 
bright future. 

Conclusion 
in this work, i tried to answer the question 
embedded in the title as whether Egypt, af-

ter the revolution of 25 January 2011 and 
the events that followed, is heading toward 
a true viable democracy or toward a de-
structive anarchy. i used complexity theory 
analysis approach to look at the rule played 
by the different agents at the Egyptian are-
na. from the analysis i concluded that the 
two most significant organized powers in 
the Egyptian society since the twenties of 
the last century have been Egyptian mili-
tary on one side and the islamists (with the 
Muslim Brothers as the most effective and 
politically aware among them) on the oth-
er side. 

the analysis showed that these two sides 
have engaged, historically, in a bitter strug-
gle and they are heading into being engulfed 
in a null-existence equation with one of 
them (the Military) is determined and ac-
tively seeking to eliminate the other party 
as politically-active player in the Egyptian 
society, though it does not mind engaging 
it in non-political rule of welfare and so-
cial dimension. this plan, though trying to 
legitimatize itself under the banner of de-
mocratization of the Egypt, has it seeds of 
failure within its core. islamists, includ-
ing Muslim Brothers, and their affiliations, 
other moderate islamic parties, as well as 
non-traditional Salafists are the most via-
ble and able elements of the Egyptian so-
ciety to mount a true political, non-violent 
opposition to the Military and its domi-
nance of the Egyptian society, as clearly ev-
ident from the above discussion. liberals, 
at least within the coming decades, are un-
able to be a true substitution for the politi-
cal islamic parties.87

if democracy is to thrive in Egypt, isla-
mic parties have to work hard to endorse 
more open policies and attitudes towards 
the other parties and ideas in society even 
though these may represent other ideologies 
and thinking systems. on the other hand 
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Muslim brothers cannot claim monopo-
ly on the representation of political islam 
and it is feasible that, other islamic parties 
would develop to take their role in Egypt 
if they did not learn from the events of the 
last four years. Most important the attitude 
of islamic parties (including Muslim broth-
ers and their affiliates) in relation to the 
commitment toward regional as well as in-
ternational peace and co-existence need to 
be asserted and deepened so that the neigh-
bouring nations of Egypt, including israel 
and the region as a whole shall feel assured. 
on the opposite side of the equation, any 
illusion in the minds of the Egyptian Elite 
as for their ability to eliminate islam from 
the political arena and trusting that such a 
scheme can be pursued and would succeed 
is a very dangerous and a naive self-decep-
tion that have never been achieved through 
the last fourteen centuries of history of the 
arab World. 

the arab World is in need of a true vi-
able democracy where islam would play a 
positive and constructive political rule in 
solving the old-aged problems of the re-
gion and face and deal effectively with the 
economic and social challenges facing the 
Arab people. It is only free and dignified 
people who can make peace with others 
and it is only a free and dignified people 
who can build strong economies and con-
tribute to the progress of humanity. 

the results from the above analysis call 
for a new strategy for Egypt democratiza-

tion, away from the short-sighted and ill-
fated stability concern. this strategy can 
be conducted based on the following ele-
ments:

 

• The Egyptian military should not get 
involved in the political governance of  
Egypt and should respect the means and  
tools of the liberal democratic process-
es. 

• The only type of democracy which is vi-
able to survive in Egypt and the arab 
World is an inclusive one were all the 
segments of the national political sys-
tem are represented being liberals, socia- 
lists, traditionalists and islamists. 

• Political Islam is a very vital component, 
and will always be, in the life of the 
Egyptian people (and the arab World 
in general) and the democratic develop- 
ment of the Muslim and arab countri-
es. 

• Stability and security of any nation or 
society can be only achieved through res- 
pect of the human rights of the popula-
tion, appreciating their human dignity 
and working for the economic and so-
cial equality among its citizens. 

the author is holding a Phd in innovation, 
entrepreneurship and project management.
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Appendix (A)
The players in the Egyptian political systems and an analysis of their role based on the 
complexity theory – Governmental and non-governmental institutions

Actor/actors: Military and arm forces
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure
• Preserving the economic privileges obtained 

through sixty years of military ruling in the 
country.

• Securing the internal overall security of the 
country.

• Persevering the external security of the 
country including abiding with the signed 
agreements with other states (israel, Usa, 
arab countries)

very high very low

Actor/actors: Security forces
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure
• Preserving the economic privileges obtained 

through the close ties with the state and the 
military.

• Defending the status quo by oppressing the 
opposition and undermining its capacity to 
organize and become effective.

• Assuring calm and stability of the country.

very high very low

Actor/actors: The state bureaucracy
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure
• Powerful elite seeking economic advantages.
• Huge apparatus which is oversized.
• Used to absorb the surplus workforce coming 

from universities and education institutions.
• Ineffective and often a hinder for economic 

and social development

low very low

Actor/actors Capitalists and the top-layer business people
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Keeping the status of stagnation which gave 
these actors advantages of monopoly and 
economic rewarding.

• Mainly corrupted elite with least attachment 
to national goals.

• anti-democratic and anti-opposition 
(whether coming from liberals or islamists).

• very tightly coupled to military, security 
forces and government bureaucracy. 

high very low
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Appendix (B)
The players in the Egyptian political systems and an analysis of their role based on the 
complexity theory – political parties

Actor/actors: Traditional non-Islamic parties including (Socialists, Al Waffad and Nasserist 
parties)

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure)

• Have some degree of opposition but not 
going too far to a collision.

• Mostly desiring for accommodation with the 
military political ambition.

• After the revolution of 2011, had the 
objective of being in power.

• Did not put a real effort to build a strong 
popular base in the country.

• Very dependent on their history than having 
strong attachment to the realities of today.

Medium-low Medium-low 
(depending on their 
historical heritage)

Actor/actors: Liberal new parties
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Have been established in recent years 
through the effort of Egypt democratization 
by Usa and EU.

• Do not have a true attachment to the general 
Egyptian masses.

• Have been easy to manipulate by the military 
as events showed.

• Not original in their thinking and lack the 
understanding of the specific context when 
applying socio-economic and ´political 
theories and ideas to the Egyptian case.

• Seeks to copy the liberal democracy models 
in Usa and Europe and in doing that they 
sometimes loose touch with reality.

• Probably will be always at the margin unless 
they put a real effort to understand what is 
needed, first at the theoretical level and then 
in application.

low high

Remnants of the Egyptian national party
Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• They are the subject of anger because of their 
role in supporting Mubarak during his long 
regime in power.

• Belonging to the party was based on loyalty 
to the person of the president and his power 
structure and often not to the country.

• Have been gaining power again since the 
military intervention under general sisi.

high-Medium low
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Appendix (C)

The players in the Egyptian political systems and an analysis of their role based on the 
complexity theory – The Islamic political parties

Actor/actors: The Muslim brothers

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure)

• Seeking political power in Egypt
• Have been historically the strongest opposition 

party since its establishment in the 1920s.
• The long term objective is to govern society 

through islamic values and legal system but 
through the free choice of the people.

• See their role as part of the Muslim nation and 
as thus politically tied with other islamic parties 
in the region.

• Nonviolent in their means, at least in the last 
decades, and do not believe in using violence to 
reach power in Egypt.

• There is a danger that the movement may 
be radicalized again due to the failure of the 
democratic experiment in Egypt.

• Less antagonistic and more tolerant to 
christians in Egypt.

very high high-medium 
(before July 2013)
Medium-low 
(after July, 2013)

Actor/actors: The Salafist

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Traditional in their understanding of Islamic 
texts.

• Politically passive and only been interested 
in politics after the success of the January 
revolution in Egypt.

• Very antagonistic toward Egyptian Christians 
and shia population.

• Have withdrawn to the back seats after the 
military took over the country again in July 
2013.

• Have strong ties with the Saudi Wahhabi 
scholars.

very-high to 
high

Medium-low

Actor/actors: The Sufis

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Basically focused on self-improvement and 
peaceful in their nature.

• Always trying to be in good term with the 
existing political power.

• They do not have an effective or apparent 
political role and they kept always themselves in 
the background of events,

very high high-medium
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Appendix (D)

The players in the Egyptian political systems and an analysis of their role based on the 
complexity theory – official religious institutions

Actor/actors: Islamic religious institutions (Al-Azhar)

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Islamic representative of the state religion
• Aligned with the state political power
• Well-respect among traditional Muslims and 

less popular among educated youth
• Accused of supporting the oppression of the 

Egyptian leaders, especially during the last 
60 years.

• Antagonistic toward Islamic political 
activities

• Want to establish a monopoly on the 
explanation of islam

• Historically have been one of the strong 
grantees for face tyranny but became in 
recent years part of the elite 

very high Medium-low

Christian religious institutions:
The Coptic Church

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

• Official representatives of Christianity in 
Egypt

• Have been close to the state 
• Feel insecure in relation to political Islam
• Traditional supporter of the Egyptian 

military forces
• Facing challenges as young Christian youth 

is becoming critical for its role in the 
support of anti-democratic tendencies in 
Egypt after July 2013

very high Medium-low

Appendix (E)
The players in the Egyptian political systems and an analysis of their role based on the 
complexity theory – official religious institutions

Feedback / Main objectives Self-organization Openness/disclosure

Actor/actors: Jihadists (different groups)

• They are non-political and actually-anti-
political.

• They believe only in military and violent means 
to achieve their goals.

• Antagonistic toward other Islamic parties who 
call for political participation

very high Extremely low (secretive 
groups)
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”Den dolda alliansen” og svensk Natodebatt
av Øistein Espenes

Résumé

the russian annexation of the crimean peninsula has evoked a debate on whether the time 
has come for sweden to join nato. intertwined with this debate there exists a narrative 
constituting sweden as nato’s ”concealed ally” from the very start of the cold War and 
insinuating that swedish membership should be seen more as an adaptation to these realities. 
and that examination of nato’s standing group’s intelligence reports throughout the 
Alliance’s first decades hardly gives evidence for supporting such a position. In the early 
sixties, the possibility of swedish submission to soviet demands for free transit for an attack 
on scandinavia was considered as an alternative in nato’s threat assessments. however, a 
debate on swedish nato membership on such a foundation overshadows more important 
aspects of swedish and nordic security policies, notably the arguments and results of the 
swedish policy of non-alignment. this was arguably to a great extent contributed to the 
nordic area being an area of low political tension, presumably, at the expense of potential 
rapid reinforcements if the policy should fail.

debatten om svensk natomedlemskap 
har fått ny vind i seilene som følge av 
russlands okkupasjon av krim og presset 
mot resten av Ukraina. svensk natodebatt 
har imidlertid også tilknytninger til en fag-
lig diskurs om svensk nøytralitetspolitikk 
under den kalde krigen. denne debatten 
har pågått over lang tid, og har naturlig 
nok sammenheng med avviklingen av den 
kalde krigen. Økt kildetilgang har åpnet for 
en ”revisjonistisk” historieskriving om den 
svenske nøytralitetspolitikken, og skapt et 
narrativ om sverige som et ”nesten-med-
lem” i nato under den kalde krigen. 

sammen med sveriges PfP-samarbeid 
med nato fra midten av 90-tallet, økt in-
teroperabilitet gjennom felles øvelser med 
natoland, og ikke minst svensk deltakel-
se i afghanistan og libya, fremstilles et 
svensk medlemskap nærmest som en over-
moden frukt. det nordiske samarbeidet, 
nordEfco, EUs felles utenriks- og sik-
kerhetspolitikk og ”solidaritetserklæring-

en” fra 2009 har også bidratt til denne mod-
nings prosessen. russlands politikk i det 

”nære utland” og geopolitikkens tilbake-
komst har skapt en situasjon der frukten 
snarest bør høstes. alliansefriheten blir 
problematisk ettersom sveriges nasjonale 
forsvarsevne har forvitret, dels som følge 
av ”internasjonaliseringen” av forsvaret, 
og skal vi tro sveriges ÖB, kun i stand til å 
holde ut i en uke mot et mindre angrep. 

denne artikkelens siktemål er å rette 
et kritisk søkelys på karakteristikken av 
sverige som et uformelt medlem av nato 
under den kalde krigen, og at denne fore-
stillingen ikke nødvendigvis er et godt ut-
gangspunkt for en debatt omkring sveriges 
forhold til nato. 

Begrepene ”dold” eller 
”informell allians”
flere faghistoriske arbeider har dokumen-
tert et omfattende samarbeid mellom sve-
rige og enkelte natoland, spesielt med dan-
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mark og norge, men også med stor britan-
nia og Usa. Utover 50-tallet, da samarbei-
det vokste fram og antakelig var mest om-
fattende, dreide det seg i første rekke om 
samarbeid om etterretning og krigsforsy-
ninger. når det gjaldt forsvarsgrenene, var 
det på det luftmilitære området samarbei-
det var mest omfattende. det landmilitæ-
re samarbeidet var relativt svakt, mens mi-
nelegging i Østersjøen var et hovedanlig-
gende i de sjømilitære kontaktene. de to-
neangivende historiske arbeidene har lagt 
vekt på at dette samarbeidet ikke innebar 
at sverige var en ”hemmelig” eller ”skjult” 
alliert med nato. de eksisterte ingen gjen-
sidige forpliktelser, som er kjennetegnet 
på en allianse, eller samarbeid på opera-
tivt nivå med felles øvelser og planer som i 
praksis kjennetegnet natolandenes militæ-
re samarbeid for øvrig.1

Mikael holmström, tenderer mot en 
noe annen konklusjon i sin prisbelønte 
bok, som bærer den megetsigende titte-
len; Den dolda alliansen: Sveriges hemliga 
Natoförbindelser.2 Boken er et imponeren-
de empirisk journalistisk arbeid på om lag 
600 sider om kontaktene mellom sverige 
og ulike natoland.

at sverige hadde hemmelige forbindel-
ser med natoland, synes godt dokumentert, 
både av holmström og av andre. om disse 
forbindelsene gir grunnlag for å trekke den 
konklusjonen at sverige inngikk i en ”in-
formell allians”, et ”ikke-röstande medlem 
av nato” slik holmström antyder, er deri-
mot diskutabelt. Et problem med slike be-
tegnelser er at de i første rekke er retoris-
ke og skjematiske. de har derfor begrenset 
faglig nytteverdi og forklaringskraft. hva 
eksakt et begrep som ”informell allians” 
innebærer av garantier og forpliktelser, er 
eksempelvis høyst usikkert. det må i så fall 
gis en mer presis definisjon, ellers blir det 

en smakssak om de passer som beskrivelser 
på virkeligheten.

holmström viser også at samarbeidet 
med enkelte natoland ikke var kjent for 
det svenske folket, og må dermed bedøm-
mes som ”udemokratisk”. Ettersom det og-
så var et ”dobbeltspill”, levner holmström 
et inntrykk av at politikken også har noe 
umoralsk over seg. hvorvidt dette er riktig 
er et vurderingsspørsmål utover det man 
gjennom historiske kilder kan finne svar 
på, med mindre det derimot kan dokumen-
teres at sentrale aktører som utøvet politik-
ken mot formodning faktisk også anså at 
den var det. 

hvorvidt man i Washington anså sverige 
som ”ikce-röstande medlem”, kan man 
imidlertid nærme seg via kilder, selv om be-
grepet er noe vagt. det samme gjelder for 
holmströms påstand om at heller ikke de 
nordiske nabolandene trodde at nøytrali-
tetspolitikken til sverige kunne lykkes.3

Natos Standing Groups 
vurderinger av Sverige
En interessant tilnærming til de siste to 
spørsmålene er å se på hvordan natos to-
neangivende land så på sveriges utsatthet i 
fall en krig i Europa, og hvordan de bedøm-
te den svenske nøytralitetspolitikken un-
der den kalde krigens første halvdel. fram 
til 1966 utarbeidet natos standing group, 
gjennom sin intelligence committee, år-
lig vurderinger av sovjetunionens styrker 
og kapasiteter og hvordan sovjetunionen 
mest sannsynlig ville angripe vest-Europa. 
dette var rapporter som ble gradert som 

”cosmic top secret”. the standing group 
bestod av representanter fra den amerikan-
ske, britiske og franske forsvarsledelsen og 
var lokalisert i Washington. den var un-
derlagt natos Militærkomite, og hadde et 
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dag til dag-ansvar for arbeidet i alliansen 
mellom møtene i Militærkomiteen.4

fra 1953 og fram til 1966 utarbeidet 
standing group årlig sanalyser der man 
vurderte hvordan sovjetunionen mest 
sannsynlig ville gjennomføre sine kampan-
jer mot nato i fall en krig. skandinavia inn-
gikk som ett av flere områder i disse analy-
sene. Man antok at hovedmålene for et slikt 
angrep var ønsket om å tidlig ta kontroll 
over utseilingen fra Østersjøen, nærmere 
bestemt det man kalte ”the danish straits”. 
for det andre antok man at sovjetunionen 
ønsket å etablere baser i skandinavia for 
både luft- og sjømilitære styrker for både 
offensive og defensive formål. dette skulle 
blant annet tjene som flankebeskyttelse for 
hovedangrepet mot kontinentet. for det 
tredje vektlegges viktigheten av kontroll 
over sjøterritoriet utenfor nord-norge sta-
dig sterkere utover 50-tallet. 

det siste hadde sammenheng med den 
økte utbyggingen av den sovjetiske nord-
flåten. Det var herfra den sovjetiske ubåt-
flåten kunne true de allierte sjøforbindel-
sene mellom Usa og Europa og de ame-
rikanske hangarskipsgruppene. dessuten 
ble, spesielt etter at vest-tyskland ble med-
lem av nato, vurderingene av mulighetene 
for å forsvare stredene ved danmark mer 
optimistiske utover 50-tallet. dermed ble 
Østersjøflåtens betydning for kampen om 
sjøforbindelsene i havområdene, sloc, 
mindre. Men den var fremdeles viktig i 
kampen om stredene og for beskyttelse 
av flanken i det som var hovedutfordrin-
gen for nato: angrepet mot kontinentet. 
som ledd i å nå disse målene antok man 
at sovjetunionen ville angripe skandinavia 
på to fronter; en fra sør gjennom Jylland 
og en i nord mot narvik- Bodø – område-
ne, dels over land og dels gjennom et am-
fibieangrep.

sverige inngikk i alle analysene, dog i 
varierende grad i de ulike rapportene. 

fra 1953 opererte standing group med 
to scenarioer; ett der sveriges nøytralitet 
ble respektert av sovjetunionen, og ett der 
også sverige inngikk som del av et sovje-
tisk angrep mot skandinavia. fra 1957 var, 
som vi skal komme tilbake til, et tredje al-
ternativ med. 

dersom danmark ble okkupert, ville 
norge være eksponert for angrep sørfra. 
En besettelse av sør-norge ville føre til at 
sverige ble ”...further isolated.”5 Effekten 
av en sovjetisk okkupasjon av norge og 
danmark ville bli at”… sweden might 
well be forced to succumb to soviet pres-
sure, since she would be cut off from the 
Western Powers.”6 vurderingen var med 
andre ord at en vellykket svensk nøytrali-
tetspolitikk, i beste fall, innebar at sverige 
måtte føre en sovjetvennlig nøytralitets-
politikk. alternativt ville også sverige bli 
angrepet som del av en sovjetisk kampan-
je mot skandinavia og, mer presist, norge. 
hovedmålene for kampanjen ville i begge 
tilfeller være de samme, men ved et angrep 
også mot sverige ville sovjetunionen i til-
legg både kunne dra nytte av sveriges in-
dustripotensiale og å oppnå ”…the shor-
test and most direct routes to norway.”7 
angrepsretningene ville være de samme 
i de to scenarioene; hovedangrepet ville 
komme fra sør via Jylland og skjælland 
med opptil 9 divisjoner, med ett sekundert 
angrep i nord gjennom finland med opp-
til 5 divisjoner. Et angrep mot stockholm-
området kunne også tenkes gjennomført 
fra Østersjøen, men dette ble ansett som 
vanskelig ”…exept in conjunction with 
land or airborne operations.”8 Både isfor-
hold om vinteren, svenske og allierte mari-
nestyrker, og ikke minst det svenske ”most 
modern air force”, talte i mot en slik ope-
rasjon.
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gjennom hele perioden vi her behand-
ler ligger disse to hovedscenarioene fast. 
standing group vurderte imidlertid, hver-
ken i 1953 eller senere på 50-tallet, ek-
splisitt sannsynligheten for at sverige ville 
makte å holde seg utenfor en krig. i 1954 
analyserte man imidlertid mer inngående 
de fordelene og ulempene sovjetunionen 
ville ha av, enten av å angripe sverige, el-
ler ved å respektere sveriges nøytrali-
tet. fordelene ved å holde sverige utenfor 
var at sovjet unngikk en krig med sverige, 
men samtidig maktet å isolere sverige fra 
vesten ved å ta kontroll over danmark og 
norge. Ulempene var at et ikke-striden-
de sverige ville åpne et gap i den sovjetis-
ke Østersjøflanken, i det sovjetiske luftfor-
svaret og vanskeliggjøre de sovjetiske kom-
munikasjonene over land. dermed økte 
behovet for sovjetiske amfibieangrep mot 
danmark og norge, ressurser som man an-
tok sovjetunionen i begrenset grad dispo-
nerte. sovjet ville ikke få fullstendig tilgang 
til svensk industri, og sverige ville få tid til 
å mobilisere sitt forsvar. 

En angrep også mot sverige ville gi be-
dre kontroll over stredene, økt dybde i luft-
forsvaret og gi flere fly og marinebaser. På 
den annen side kom sovjetunionen i kamp 
med ”…considerable swedish naval and 
air forces”, og ville resultere i ”…dama-
ge to swedish industry which the soviets 
would wish to keep intact.”9 Poenget er 
her at standing group vurderer en even-
tuell svensk krigsdeltakelse, ikke som et 
svensk, eller for den saks skyld alliert valg, 
men et valg tatt av sovjetunionen. det var 
en sovjetisk kostnad-nyttevurdering som 
ville avgjøre sveriges eventuelle krigsdelta-
kelse. og hvordan dette regnestykket vil-
le falle ut kunne ikke standing group gi et 
entydig svar på.

standing groups analyser de to påføl-
gende årene fulgte det samme hovedmøn-

ster, men viet mindre spesifikk omtale av 
kampanjenes mulige utvikling. dessuten 
omtales kampanjen der eventuelt sverige 
inngikk som ”further campaigns against 
the scandinavian Peninsula” (1955) og 

”campaigns likely to occur in subsequent 
stages of hostilities” (1956) der målet i så 
fall ville være å fullføre erobringen av he-
le skandinavia. i 1956 var derfor vurderin-
gen at sverige også kunne bli angrepet fra 
norge. ”a campaign against sweden co-
uld be undertaken either by the forces in 
northern norway; or by those in southern 
norway and denmark; or by a seaborne 
invasion across the Baltic; or a combinati-
on of all three.”10 Et angrep mot sverige ble 
da ikke kun et middel for å nå norge, men 
i større grad et mål i seg selv. Problemet var, 
ifølge standing group, at disse kampanjene 
ville finne sted ”…under conditions which 
are unpredictable and cannot therefore be 
usefully examined in details.”11 Uten at det 
nevnes eksplisitt, er det ikke urimelig å an-
ta at usikkerheten knytte til svensk nøytra-
litet var ett av disse usikre forholdene og 
det faktum at nato ikke hadde kontroll 
over hvordan det svenske forsvaret ville 
disponere sine ressurser.

denne vridningen i analysen av et even-
tuelt sovjetisk angrep på sverige, både med 
hensyn til tidspunkt og retning, skapte re-
aksjoner i den norske forsvarsledelsen. i de 
norske kommentarene var man kritisk til 
at standing group ikke tok med ”…the al-
ternative of sweden being attacked in the 
initial stages of war. it seems, however, cle-
ar that the soviet leaders in their strategic 
planning must take into considerations the 
possibility that sweden will become co-
belligerent to the Western Powers from the 
beginning of the war.”12 det norske synet 
var derfor at sovjetunionen måtte avsette 
styrker til et angrep mot Boden-området, 
og at et angrep mot sverige i nord måt-
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te ses i sammenheng med kampanjen mot 
nord-norge. den norske kritikken i 1956 
var altså at nato ikke inkluderte sverige i 
tilstrekkelig grad i analysen av et angrep 
mot skandinavia. dette taler i så fall mot 
at man i Washington så på sverige som et 

”nesten-medlem”.
det kan synes som at norge, i ønske-

ne om å trekke sverige nærmere inn i ana-
lysene av skandinavia, ble bønnhørt. i 
standing groups analyse i 1957 var et mu-
lig angrep mot sverige på nytt mer detaljert 
vurdert: ”in addition to the attack against 
northern norway, which would proba-
bly be undertaken in any event, the soviet 
may elect to attack southern norway and 
Sweden via Jutland and Zeeland and from 
the Baltic ports.” (…) ”the soviets would 
probably make en additional thrust th-
rough finland against northern sweden. 
this thrust could be extended southward 
and to the northwest.”13

angrepet mot den nordlige delen av 
sverige ble dermed sett i sammenheng med 
angrepet mot nord-norge, der en del av 
angrepsstyrken ville angripe; ”… the trans-
narvik-Bodo area to assist the forces at-
tacking northern norway.”14 Et angrep 
mot sør-sverige ble, om enn indirekte, og-
så sett i sammenheng med et samtidig an-
grep mot sør-norge: ”if a subsidiary sea-
borne attack was made against the oslo 
area, the strength of the assault against 
southern sweden would have to be redu-
ced accordingly.”15

Et angrep mot det sentrale sverige ble 
imidlertid fremdeles vurdert som mindre 
sannsynlig: ”an amphibious assault across 
the Baltic against the stockholm and 
sundsvall areas might also be attempted 
but assault landing in the stockholm area 
would be so difficult, even in conjunction 
with other land or airborne operations, as 
to be very unlikely.”16

i så måte ble standing groups analyser 
bragt mer i overenstemmelse med de nor-
ske synspunktene fra året før. dette støt-
ter antakelsen om at nabostaten norge, i 
det minste, ønsket, at sverige skulle bli en 
medstridende mot sovjetunionen, og også 
antok det, enn så lenge. Et slikt norsk øn-
ske er også godt dokumentert i tidligere ar-
beider. rolf tamnes har vist at den norske 
politiske ledelsen tidlig på 50-tallet tender-
te til å anse sverige som en ”funksjonell al-
liert”, utledet av de geografiske realitetene 
og det faktum at sverige var et vestlig land. 
Men tamnes viser også at de norske for-
søkene på å knytte sverige nærmere nato 
langt på vei mislyktes. da nsc presenterte 
sin studie om skandinavia i 1960 var ifølge 
tamnes ”… the swedish policy of neutra-
lity [was] essentially taken for granted, but 
the report did go on to stress that sweden 
was important for intelligence and early-
warning purpose.”17

i 1958 ble et mulig angrep mot sør-
sverige satt i direkte inn i sammenheng 
med et angrep mot sør-norge: ”they may 
elect to attack southern sweden to facili-
tate this attack on southern norway…”18 
Både dette året, og året etter, var vurde-
ringene at sovjetunionen hadde en begren-
set evne til å gjennomføre luftlandsettinger 
og amfibieangrep mot Skandinavia. Denne 
begrensingen ville bety at sovjetunionen 
måtte prioritere bruk av disse styrkene til 
å oppnå hurtig kontroll over danskestrede-
ne. Dermed ble amfibieangrep og luftland-
settinger mot andre deler av skandinavia 
mindre sannsynlig. Et sovjetisk angrep via 
finland mot sør-sverige ”…, if successful, 
[would] make less likely a seaborne attack 
on stockholm and sundsvall.”19

norges kamp utover 50-tallet for å trek-
ke sverige nærmere inn i natos forsvars-
planlegging reflekteres, iallfall til en viss 
grad, i natos etterretningsanalyser. Men 
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man opererer i beste fall hele tiden med 
to alternativer; der det ene forutsetter at 
sovjetunionen respekterer svensk nøytrali-
tet og at sverige holdes unna selve krigs-
handlingene. selv i natos topphemmelige 
etterretningsanalyser gjøres det ingen di-
rekte forsøk på at vurdere hvilket alterna-
tiv som er mest sannsynlig. 

Mot slutten av 50-tallet synes usikker-
heten om sveriges eventuelle krigsdeltakel-
se også å ha bredt seg inn i den norske for-
svarsledelsen. i kommentarene til analysen 
i 1957 ba norge om at standing group 
måtte ta med et tredje alternativ i vurde-
ringene av sverige. alternativet var at; 

”sweden could be threatened to give per-
mission for transit of soviet troops across 
swedish territory. this would have very se-
rious effects on the defense of scandinavia. 
the fact that sweden has no atomic wea-
pons gives weight to this possibility.”20 når 
atomvåpnene ble bragt inn i vurderingene, 
svekkes altså den norske troen på svensk 
krigsdeltakelse og standhaftig motstand 
mot et eventuelt sovjetisk press. dette kra-
vet fra norsk side ble gjentatt i 1959: ”We 
are still of the opinion that this alternati-
ve should be taken into consideration.”21 i 
1960 kom dette alternativet inn i standing 
groups analyse som den tredje mulighe-
ten ved siden av to øvrige; svensk nøytrali-
tet respektert, eller et sovjetisk angrep mot 
sverige.22 

i 1962 var standing groups vurdering 
at sannsynligheten for et sovjetisk angrep 
mot sverige var redusert, i alle fall i kri-
gens tidlige fase: ”initially, soviet ground 
forces in northwestern Ussr are inade-
quate for an attack on sweden in addition 
to norway.”23 analysene av sveriges rol-
le i et sovjetisk angrep mot skandinavia i 
de tre siste årene fram til avviklingen av 
standing group i 1966 er identiske. Et an-
grep mot nord-norge kunne komme di-

rekte fra nordvest-russland og gjennom 
finland – og mot sør-norge fra sentral-
Europa via danmark. En tredje mulighet 
var at sovjetunionen også angrep norge 
gjennom sverige. 

om dette alternative skrev standing 
group: ”the last of these three would 
be possible if the soviets decided to at-
tack sweden, and would require sizable 
land, air and missile forces. these forces 
would not be immediately available in the 
initial phase of a general conflict.”24 det 
svenske forsvarets avskrekkingsevne sy-
nes dermed å ha blitt oppvurdert. det ty-
der på at ”marginaldoktrinen” hadde sin 
effekt, i det minste på natos vurderinger. 
Men standing group holdt også mulighe-
ten åpen for at; ”the soviets could also try 
to obtain the right of free passage of their 
own troops through sweden.”25 og som 
norge hadde påpekt vi 1958, trusler om 
atomvåpenbruk mot sverige kunne benyt-
tes til dette formålet.

noen nærmere analyse av sverige ble 
ikke gjennomført utover 60-tallet. Men 
analysene henviste til de logistiske vurde-
ringene av et angrep i nord. det var åpen-
bart at det var lettere å forsyne og under-
holde styrker gjennom finland til det nord-
lige sverige enn gjennom finland til norge. 
logistiske hensyn kunne dermed tale for 
at et angrep mot nord-norge også kun-
ne komme via sverige. Men den sovjetiske 
kapasiteten tilsa ikke at et slikt angrep vil-
le komme, i hvert fall ikke i åpningsfasen 
av en krig. det betød ikke nødvendigvis at 
sveriges betydning for forsvaret av norge 
(og danmark) ble mindre. det sterke sven-
ske forsvaret ville vanskeliggjøre et sov-
jetisk ønske om bruk av sverige som inn-
fallsport mot resten av skandinavia. Men 
sverige kunne også tenkes å bøye av for et 
sovjetisk press om fri gjennomfart av styr-
ker mot norge.
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Hvilke konklusjoner kan vi 
trekke?
gjennomgangen av natos standing groups 
etterretningsanalyser om de sovjetiske ka-
pasiteter og mulige angrepsmål gir ikke en-
tydige svar på hvorvidt betegnelsen, ”dol-
da allians”, er riktig. det kan bero på at 
kildene ikke er valide for en slik under-
søkelse, ettersom de primært omhandler 
sovjetunionen. Men de gir likevel noen kla-
re indikasjoner på hvordan nato vurderte 
sveriges rolle i et angrep mot skandinavia. 
som vi har vist støtter ikke disse opp om 
forestillingen om sverige som en ufor-
mell alliert. natos etterretningsanalyser 
fra 50-tallet og til midten av 60-tallet vi-
ser en usikkerhet om hvorvidt sverige ville 
bli deltaker i en sovjetisk krig mot Europa 
og Usa. i den perioden vi har undersøkt 
opererte alle analysene med muligheten for 
at sverige kunne forbli nøytral i en krig. 
standing groups siste analyser mot slutten 
av perioden synes snarere å peke mot en 
stadig sterkere tro på at sverige ikke ble 
krigsdeltaker. En krig mot sverige kunne 
bli for militært kostbar for sovjetunionen. 
det sterke svenske forsvaret kunne altså 
tenkes å lykkes med sin oppgave; avskrek-
ke et sovjetisk angrep.

norge kjempet imidlertid utover 50-tal-
let for at nato i sterkere grad skulle in-
kludere sverige i analysene av en sovje-
tisk kampanje mot skandinavia fordi sven-
ske ønsker om å unngå et angrep ble an-
sett som urealistiske. det er imidlertid in-
gen indikasjoner på at norge lyktes i sær-
lig grad med dette. fra slutten av 50-tal-
let synes tvert imot tvilen også å prege de 
norske vurderingene. det var norge som 
i 1958 krevde at natos vurderinger og-
så måtte ta høyde for at sverige ville bøye 
seg for et sovjetisk press om fri gjennom-
fart for sine styrker mot norge, et scenario 

som også holmström viser ikke var frem-
med for sverige. dersom vi tillegger disse 
natokildene betydning, svekker de snarere, 
enn å støtte opp om de mest retoriske ka-
rakteristikkene av sverige som ”nesten-al-
liert”, i hvert fall under den kalde krigens 
første faser.

Den alliansefrie politikkens 
målsetting og virkning
diskusjonen om sverige som natos ufor-
melle allierte kan imidlertid også karakte-
riseres som en diskusjon om pavens skjegg. 
En diskusjon som dermed snarere tåkeleg-
ger viktige sider ved svensk politikk, enn 
gjør de mer klare. Mer interessant er det å 
diskutere og bedømme sveriges sikkerhets-
politikk under den kalde krigen, og for den 
saks skyld også perioden etter. Politikken 
hadde et opphav, en begrunnelse og et re-
sultat. det vil også gi et bedre grunnlag for 
en nøktern og konstruktiv natodebatt. 

sveriges primærmål for sin deklamato-
riske alliansefrie politikk var et ønske om 
å kunne forbli nøytral i en kommende krig 
mellom øst og vest. dersom det ikke lyk-
tes, og sovjetunionen angrep sverige, så 
var sveriges reserveposisjon forsvarskamp 
med støtte fra nato og sammen med nato. 
nato var dermed sveriges ”implisitte garan-
tist”, for å låne olav ristes betegnelse på 
forholdet mellom norge og storbritannia i 
mellomkrigstiden, og som også passer bra 
på sveriges forhold til nato under den kal-
de krigen.26 nato kunne være sveriges ”im-
plisitte garantist” fordi man for det første 
hadde en felles oppfatning om hvem som 
representerte primærtrusselen, som åpen-
bart var sovjetunionen. for det andre til-
sa geografien at svensk nøytralitet i en øst-
vest-konflikt ville bli vanskeligere å oppnå 
enn under andre verdenskrig, men ikke der-
med umulig. som vi har vist; selv standing 
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groups analyser tok høyde for en slik mu-
lighet. for det tredje var sverige et vestlig 
land, både i kulturell, politisk og økono-
misk betydning. 

På denne bakgrunnen ville det være 
uforsvarlig om ikke sveriges ansvarlige si-
vile og militære myndigheter gjennomfør-
te visse forberedelser både mentalt, og som 
holmström og andre har vist også mer sub-
stansielt, for en situasjon der alliansefrihe-
tens primærmål ikke lot seg realisere.

derfor måtte politikken også ha en viss 
dobbelthet, der hemmelighold var en nød-
vendig forutsetning. Ble tiltak for å for-
bedre ”reserveposisjonen”, krigsdeltakelse 
sam men med nato kjent, ville det under-
grave primærmålet; nøytralitet. dermed 
kunne ikke denne delen av svensk forsvars- 
og sikkerhetspolitikk bli en del av den of-
fentlige debatten. her støtte hensynet til 
svensk sikkerhet mot hensynet til viktige 
demokratiske prosesser. Men dette var ikke 
genuint for sverige, og heller ikke nødven-
digvis kun knyttet til en ”dobbel-politikk”. 
heller ikke i natolandet norge ble for-
svarsplaner, allierte forsterkningskon sept, 
etterretningssamarbeid med mere diskutert 
i all offentlighet. det ligger i forsvarstil-
takenes natur at de ikke alltid er offentlig 
kjent og gjenstand for debatt. Man begår 
også en synkronfeil dersom man anvender 
dagens debattkultur som norm for bedøm-
mingen av fortidens.

var det så noe umoralsk over den sven-
ske poltikkens dobbelte bunn? dersom den 
alliansefrie politikken, med sin reservepo-
sisjon der nato var en implisitt garantist, 
tjente sveriges legitime sikkerhetsinteres-
ser, så var den ikke mer umoralsk enn an-
dre sider ved småstatspolitikken. Uansett 
hvor sterkt ”reserveposisjonen” var frem-
me i svenske politiske og militære lederes 
bevissthet, bidro den proklamerte allianse-
friheten til å holde norden som et lavspen-

ningsområde under den kalde krigen. det 
er også mulig å hevde at Usa og nato kun-
ne utgjøre en sekundærtrussel mot sverige 
ved at nato ikke ville respektere svensk 
nøytralitet i fall en krig der skandinavia 
ble berørt. Primærtrusselen kunne altså ut-
løse en sekundærtrussel. Jo lavere spenning 
i det nordiske området, jo mindre sannsyn-
lig var det at sekundærtrusselen ble et fak-
tum. Begrepet ”nordisk balanse” har jo 
nettopp sitt opphav i et slikt resonnement. 
her spilte svensk alliansefrihet sammen 
med norsk og dansk base- og atompolitikk 
en viktig rolle og trakk i samme retning. 
også hensynet til finland skulle ivaretas. 
denne ”avskjermingen” mot Usa bidro 
på den annen side til å svekke mulighete-
ne for rask tilførsel av amerikanske og alli-
erte forsterkninger i fall politikken mislyk-
tes. innenfor alliansefrihetens rammer måt-
te derfor sverige ta visse foranstaltninger.

der er grunn til å anta at sovjetunionen 
verdsatte både svensk alliansefrihet og 
norsk base- og atompolitikk. norsk base-
politikk lukket døren for permanent stasjo-
nering av natostyrker i fredstid. Men dø-
ren var ikke låst. norske myndigheter kun-
ne når som helst åpne denne døren dersom 
sitasjonen i norge og norden tilsa det. inn 
ville komme vel forberedte forsterknings-
styrker. det samme var ikke tilfelle for 
sverige av det enkle faktum at sverige ikke 
var medlem i nato. Men det er imidlertid 
all grunn til å tro at sovjetunionen kjente til 
at sverige også hadde en ”reserveposisjon”, 
som også til en viss grad var forberedt slik 
at svenske og allierte styrker i det minste 
ikke skulle være til hinder for hverandres 
operasjoner. Men denne ”dolda koordi-
neringen” kan knapt kalles en ”dold alli-
ans”. den kan imidlertid ha bidratt til sov-
jetisk tilbakeholdenhet i norden. russerne 
er kjent som gode sjakkspillere.
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det er innenfor slike perspektiv også de-
batten om et eventuelt fremtidig natomed-
lemskap bør foregå. da blir ikke spørsmå-
let kun et spørsmål om hvor mange dager et 
svensk forsvar kan holde ut, og hvor man-
ge flere dagers utholdenhet allierte forsterk-
ninger vil gi. like viktig er det å vurdere 
sverige og de øvrige nordiske lands hand-
lefrihet mot politisk og økonomisk press i 
et Europa der det geopolitiske trykket øker. 
det er også fortsatt viktig å vurdere beho-
vet for lavspenning i norden opp mot be-
hovet for en adekvat avskrekking, både for 

å unngå militær maktbruk, men også for å 
oppnå politisk og økonomisk handlefrihet 
så vel for sverige som for de øvrige nordis-
ke land. det krever en debatt som beveger 
seg i et noe mer nyansert landskap og som 
er noe mer enn en kamp mellom to ytter-
punkter, der ”alliansefrihet som livsform” 
er det ene, og natomedlemskap kun som 
forsvar mot et nært forestående russisk an-
grep mot sverige som det andre.

författaren är förstelektor vid den norska 
luftkrigsskolen i trondheim.
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ponera, åtminstone för ett ögonblick, 
att du är folkrättsrådgivare på försvarsde-
partementets eller utrikesdepartementets 
rätts avdelning och bland de inkomna e-
postbreven i din elektroniska brevlåda hit-
tar du den elektroniska kopian av en för-
valtningsprocessrättslig fastställelsetalan, i 
vilken en advokat på uppdrag av käranden 
yrkar fastställelse att den regering du ar-
betar för brutit mot folkrätten genom att 
underlåta att vidta lämpliga åtgärder för 
att förhindra att en flygbas och i synnerhet 
dess satellitrelästationer användes av sta-
ten X i samband med en väpnad förarlös 
flygfarkosts insats, under vilken missiler 
avfyrats från denna plattform mot perso-
ner på staten Å:s territorium, som dödats 
vid anfallet. 

Med tanke på omnämnandet av staten X 
förstår du omedelbart att denne folkrätts-
rådgivare inte kan ha sitt kontor på försvars-
departementet eller utrikesdepartemen tet i 
stockholm. för en folkrättsrådgivare i ett 
nato-medlemsland skulle emellertid en så-
dan fallsituation inte vara overklig alls, ty 
upplåtelse och gemensamt nyttjande av 
flygbaser och satellitrelästationer är alldag-

liga inslag i allierad samverkan. att den 
allierade staten X använder sig av en viss 
flygbas och av satellitrelästationer, som är 
belägna på en annan allierad stats territori-
um, är således vanliga fenomen i det över-
enskomna samarbetet för gemensam säker-
het.1

om du efter samråd med dina juristkol-
legor visserligen kommit fram till att den-
na fastställelsetalan måste anses otillåten 
och att denna invändning ska vara den pri-
mära försvarslinjen, men att det ändå mot-
svarar god rådgivningssed att göra en full-
god prövning för att i sak kunna överbe-
visa käranden om folkrättskonformiteten 
i regeringens samtycke till att flygbasen 
och dess satellitrelästationer får användas 
av en allierad partner för insatser av den-
nas väpnade förarlösa flygfarkoster, kom-
mer du att lyckönska dig om du har jur dr 
Markus Gunneflos The Life and Times of 
Targeted Killing på bokhyllan. tack vare 
författarens väl utförda undersökning av 
hur diskursen om det målinriktade dödan-
dets folkrättskonformitet utvecklats än-
da sedan terrorismen blivit en internatio-
nell företeelse riktad mot västvärldens sta-
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ter, har du då nämligen tillgång till en folk-
rättsstudie som gör dig förtrogen med al-
la relevanta argumentationslinjer som du 
behöver känna till, när du själv förbereder 
svarandens sakframställning.

litteraturen om målinriktat dödande, 
författad på något av de stora språken, an-
tingen den behandlar folkrättsliga, militä-
ra, humanitära, politiska eller statsveten-
skapliga infallsvinklar på detta fenomen, 
verkar nästintill oöverskådlig. Ändå uppvi-
sade den tills alldeles nyligen en lucka som 
nu får anses vara fylld av den folkrättsliga 
doktorsavhandling som Markus Gunneflo 
försvarade den 10 mars 2014 vid Juridiska 
fakulteten vid lunds universitet. luckan 
bestod inte av en brist på djupgående ana-
lyser av förutsättningarna och villkoren för 
målinriktat dödandes folkrättskonformitet,  
utan av avsaknaden av att utifrån veten-
skapliga premisser – oaktat de landvinning-
ar deras vetenskapliga rön må ha åstad-
kommit – våga tänka på tvären. 

Gunneflo har tagit detta steg, kanske ef-
ter det att han insåg att det ligger i folk-
rättsvetenskapens natur att uppmuntra till 
tvärtänkande, och berikat ett flertal veten-
skapsgrenar med ett stimulerande arbete 
som inte räds vare sig vedertagna gräns-
dragningar mellan ämnena eller finurlig 
humor, vilken inte minst ger sig till känna 
i avhandlingens titel. studien utmärker sig 
rätt tydligt i jämförelse med merparten av 
juridiska doktorsavhandlingar när det gäl-
ler form, struktur, innehåll och inte minst 
språkbruk, vilket är till en sådan grad rikt, 
ledigt och levande, men samtidigt korrekt 
och noggrant, att man får en förnimmel-
se av inflytanden från anglosaxisk forsk-
ningstradition.2

författaren använder sig uteslutande 
av engelskspråkiga källor, mot vilket det 
givetvis inte finns någonting att anmärka.  
hans referenser vittnar om en utmärkt 

kännedom om den relevanta litteraturen, 
och det säger sig nästan självt att bredden 
och mångfalden av de källor han åbero-
par i den del som avser Usa:s folkrättsli-
ga inställning mot målinriktat dödande är 
mycket större än i den del som avser den 
israeliska positionen, även om israeliska 
folkrättsjurister i stor utsträckning publi-
cerar på engelska. detta metodval innebär 
att källor på andra språk, som hade kun-
nat vara till gagn för avhandlingen, inte be-
aktas.

Boken är indelad i fem kapitel.3 det för-
sta kapitlet om målinriktat dödande, sam-
existens och skyddet av den politiska krop-
pen innehåller en grundläggande presen-
tation av avhandlingens ämne, syfte, me-
todval och avgränsningar. det andra ka-
pitlet ägnas framväxten av det målinrikta-
de dödandet i den gemensamma israelisk-
palestinska fiendskapen,4 medan det tred-
je kapitlet behandlar uppkomsten av mål-
riktat dödande i det amerikanska hemland 
som utgörs av jorden.5 i det fjärde kapit-
let analyseras trenden att utveckla eller 
förnya folkrättens godtagande av dödligt 
våld i samband med målinriktat dödande. 
Avslutningsvis reflekterar författaren kring 
det förflutna i målriktat dödandes rättsför-
hållande i nuet.

avhandlingen är gjuten i ett stycke; den 
vill bli läst från pärm till pärm. sin klara 
och lättförståeliga indelning till trots kräver 
boken läsarens odelade koncentration och 
beredvillighet till att befatta sig med den, 
och ett gott råd är att väl ta till sig det för-
sta kapitlet. Förklaringen är att Gunneflo 
väljer en komplex och anspråksfull fram-
ställningsmetod, där ett flertal källor, kun-
skaper och argument från andra veten-
skapsgrenar involveras i den folkrätts liga 
analysen av hur det målinriktade dödan-
det växt fram. den metaforiska argumen-
tationsmall, som är mest betydelsefull för 
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fram ställningen och som författaren därför 
konsekvent och helt igenom använder sig 
av, är en terminologi hämtad från läkar-
vetenskapens värld, där begreppet ”targe-
ted killing” ju betecknar en form av be-
handling av cancerceller som befinner sig i 
en riskfylld samexistens med de övriga de-
larna av den mänskliga kroppen. den risk-
fyllda samexistensens tankekategori länkar 
han samman med den moderna politiska 
filosofin och framför allt den italienske filo-
sofen roberto Esposito (född 1950) – som 
i sina senare publikationer behandlar äm-
net biopolitik i modern tid –, vilket öppnar 
för ett större rättsidéhistoriskt betraktelse-
sätt, där en stat, en nation eller ett samhäl-
le anses vara en korporativ enhet som lik-
nas vid en människokropp. 

Mot bakgrund av att det på det inter-
nationella planet pågår en omvärdering i 
uppfattningen om lagligheten av att använ-
da extraterritoriellt dödligt våld i bekämp-
ningen av terrorismen sätts slutligen den 
folkrättsliga analysen av det målinriktade 
dödandet i relation till den konkreta be-
tydelse fenomenet har i israels och Usa:s 
historia. när det gäller Usa går under-
sökningen tillbaka till början av 1980-ta-
let. Med avseende på israel går den så långt 
tillbaka som till staten israels grundande.

avhandlingen har som målsättning att 
1) redogöra för hur målinriktat dödan-
de växer fram i israels och Usa:s historia 
som ett medel för att skydda statskroppen, 
2) redovisa utvecklingen av de grundläg-
gande rättsprinciper, enligt vilka den ter-
roristiska fienden utses och hanteras som 
ett spörsmål rörande såväl nationell rätt 
som folkrätt, samt 3) undersöka effekten 
av målinriktat dödande på folkrätten, mer 
specifikt hur målinriktat dödande kan sä-
gas utveckla eller förnya folkrättens godta-
gande av dödligt våld.

de två förstnämnda målen uppnås i 
andra respektive tredje kapitlet om upp-
komsten av målinriktat dödande i endera 
israels och Usa:s historia. Emellertid bör 
det understrykas att statligt dödande med 
den verkställande maktens medgivande el-
ler enligt dennas påbud inte alls är någon 
ny företeelse, och israel och Usa är inte 
heller de enda stater som vidtar dylika åt-
gärder. det som är nytt och utmärkande 
för det israeliska och amerikanska målin-
riktade dödandet är den rättsliga och po-
litiska ram, inom vilken detta handlings-
sätt framstår som lagligt, legitimt och nöd-
vändigt. genom att studera hur det juridis-
ka rättfärdigandet av målinriktat dödande 
utvecklas i de israeliska och amerikanska 
sammanhangen får man samtidigt klarlagt 
hur målinriktat dödande har blivit, om än 
inte officiellt erkänt så dock bedömt som 
lagligt i åtskilliga användningsfall. när det 
gäller det tredje målet har författaren en 
process av successivt framåtskridande för-
ståelse i åtanke, i vilken frågan om det mål-
inriktade dödandets inverkan på folkrätt 
tar centrum i det fjärde kapitlet.

avhandlingen belyser såväl det allmän-
na problemet avseende det prekära sam-
bandet mellan våld och rätt vid det suverä-
na skyddet av statskroppen som den mera 
specifika frågan om det ömsesidigt produk-
tiva förhållandet mellan målinriktat dö-
dande och folkrätt. att vederbörlig hänsyn 
därvid tas till de särskilda historiska sam-
manhangen och de rättsliga och politiska 
förhållanden, under vilka israel och Usa 
antog var sin politik avseende målinrik-
tat dödande, har redan nämnts. Men för-
fattaren lägger till ytterligare en intellektu-
ell dimension: han återkopplar sitt resone-
mang till valda arbeten av de tyska filoso-
ferna Walter Benjamin6 (1892–1940) och 
carl schmitt7 (1888–1985). för uppkom-
sten av målinriktat dödande redogörs i en 
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ingående analys dels av hur vissa koncep-
tioner om suveränitet, rätt och politisk ge-
menskap genomförs vid formuleringen av 
problem och hot, dels av de svar, definitio-
ner och tolkningar, som givits därpå, samt 
dels av hur praktiken utformats och varak-
tigt ökat i betydelse.

för att klargöra folkrättens involvering 
i det målinriktade dödandets historia, har 
författaren funnit Matthew cravens åt-
skillnad mellan folkrätten i historien och 
folkrättens historia nyttig.8 vid undersök-
ningen av uppkomsten av målinriktat dö-
dande i israels och Usa:s historia begagnar 
han sig av perspektivet folkrätten i histori-
en. när vikten av folkrätt och sociala och 
politiska utvecklingar betonas, kan detta 
perspektiv med fördel användas för att be-
skriva hur ”folkrätten eller folkrättsjuris-
ter har anlitats eller själva deltagit i ska-
pandet av en historia som i vissa avseen-
den står utanför folkrättens historia i sig”.9 
i det fjärde kapitlet i boken, då författa-
ren undersöker effekten på folkrätten av 
uppkomsten av och den samtida debatten 
om målinriktat dödande, förskjuter han så 
perspektivet från folkrätten i historien till 
folkrättens historia.

i ett försök att fånga de rätt olikartade 
problemen av riskfylld samexistens, i för-
hållande till vilken målinriktat dödande har 
vuxit fram i de israeliska och amerikanska 
sammanhangen, använder sig författaren 
av de somatiska metaforerna inkorpore-
ring (införlivande, inlemmande) och disin-
korporering (avlägsnande, bortstötande, av - 
sönd rande). termen inkorpore ring används  
för att beskriva, hur målinriktat dödande 
framträder mot bakgrund av inlemmandet 
av det judiska folket i den israeliska stats-
kroppen i Palestina. detta införlivande har 
enligt författaren resulterat i en gemensam 
israelisk-palestinsk insnärjning i fiendskap. 
ockupationen av de palestinska områdena 

år 1967 gjorde att detta den gemensamma 
israelisk-palestinska fällans grepp av fiend-
skap blev ännu fastare och att den efterföl-
jande utvecklingen har intensifierat parter-
nas intrasslande i den så till den grad att 
målinriktat dödande började sättas in som 
ett sätt att skydda den israeliska statskrop-
pen. 

termen disinkorporering används för att 
beskriva, hur målinriktat dödande fram-
träder i Usa:s historia, och för att göra be-
gripligt det ur en geografisk synvinkel me-
ra expansiva sätt, på vilket Usa bedriver 
målinriktat dödande. denna vidsträckthet  
måste förstås mot bakgrund av utmaning-
en att skydda en disinkorporerad stats-
kropp, d v s det somatiska uttrycket för 
den post-westfaliska stat vars självinhäg-
nande och monopoliserande egenskaper 
kraftigt påverkats av globaliseringens kraf-
ter. samtidigt som globaliseringen öppnar 
upp ett brett spektrum av möjligheter för 
och problem till följd av gränsöverskridan-
de samexistens, är den aspekt som här är i 
fokus tillkomsten av ett rörligt gränsöver-
skridande terroristhot, mot vilket likale-
des rörliga skyddsmedel – och då i främsta 
rummet förarlösa flygfarkoster10 – tas fram 
ända till den punkt där målinriktat dödan-
de används i det amerikanska hemlandet – 
som faktiskt har blivit hela planeten.11

för att ytterligare fånga särdragen av 
inkorporering respektive disinkorpore-
ring refererar författaren dels till Walter 
Benjamins essä ”försök till en kritik av 
våldet” 12 i syfte att spåra det intima sam-
bandet mellan våld och rätt i den suveräna 
inkorporeringens process, vilket ger bak-
grund åt uppkomsten av målinriktat dö-
dande i staten israels historia, dels till carl 
schmitts skrifter om konstitutionell rätt 
och folkrätt för att beskriva framväxten av 
målinriktat dödande i Usa:s historia mot 
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bakgrund av utmaningen att skydda en 
disinkorporerad statskropp.

författaren kommer till slutsatsen att 
förhållandet mellan målinriktat dödande 
och rätten, särskilt folkrätten, inte är en 
enkel fråga om mer eller mindre bestämda 
och rättsligt bindande normer som ska till-
lämpas på statliga åtgärder vidtagna i situ-
ationer av riskfylld samexistens eller, m a o, 
av osäkerhet – för vilka författaren väljer 
den andra intifadan (2000–2005) och hän-
delserna den 11 september 2001 som ex-
empel – utan snarare en fråga om ett myck-
et längre och ömsesidigt produktivt förhål-
lande.

Genomgående måste Markus Gunneflo 
berömmas för de höga vetenskapliga krav 
han ställer på sig själv och för det utmärkta 
handlag han har vid utvärderingen av käl-
lorna. om möjligt så hade det andra ka-
pitlet om israels folkrättssyn på målinrik-
tat dödande vunnit på om han hade tagit 
med alan craigs mycket initierade studie 
International Legitimacy and the Politics 
of Security: The Strategic Deployment of 
Lawyers in the Israeli Military,13 för då ha-
de han i mindre grad behövt förlita sig på 
pressmeddelanden utgivna och utskrifter 
från presskonferenser anordnade av che-
fen för den israeliska försvarsmaktens folk-
rättsenhet. craigs framställning innehåller 
nämligen (på s 139–159) en fallstudie av 
ett målinriktat dödande som använder sig 
av utdrag ur hemligstämplade handling-
ar återgivna med tillstånd från den israe-
liska försvarsmakten tsahal. att den juri-
diska diskussionen i israel kring det målin-
riktade dödandets rättsliga grunder, tillåt-
lighet och gränser är både mångfacetterad 
och självkritisk, framgår till viss grad av de 
engelskspråkiga avhandlingar ur israelis-
ka folkrättsjuristers pennor, vilka författa-
ren utvärderar.14 för att till fullo omfam-
na denna diskurs hade det emellertid va-

rit oumbärligt att ta med hebreiskspråkig 
facklitteratur.15

framme vid fjärde kapitlet inser folk-
rättsjuristen på en allierad makts försvars-
departement eller utrikesdepartement, som 
ska göra en prövning för att i sak kunna 
överbevisa käranden i ett förvaltningspro-
cessrättsligt fastställelsemål om folkrätts-
konformiteten i regeringens samtycke till 
att en flygbas och dess satellitrelästationer 
får användas av en allierad partner för in-
satser av dennas väpnade förarlösa flygfar-
koster, varför författaren har måst lägga en 
så bred och solid grund som han nu gjort 
på de förutgående 222 sidorna. i detta ka-
pitel analyseras trenden att utveckla eller 
förnya folkrättens godtagande av dödligt 
våld i samband med målinriktat dödande. i 
sin relativa korthet på drygt 35 sidor är det 
fråga om ett riktigt starkt kapitel, där alla 
argumentationstrådar knyts ihop. Medan 
författaren erkänner att frågan om lag-
ligheten av målinriktat dödande är långt 
ifrån besvarad, hävdar han att målinrik-
tat dödande förnyar folkrättens sanktione-
ring av dödligt våld på ett individualiseran-
de och deterritorialiserande16 sätt som ut-
manar föreställningar om universella och 
oförytterliga mänskliga rättigheter anting-
en genom att de mänskliga rättigheternas 
folkrätt underordnas krigets lagar eller ge-
nom att dessa båda sammanslås med resul-
tatet att målinriktat dödande samtidigt in-
skränks och legitimeras.17

Betraktelsen av föremålet för målinrik-
tat dödande som fiende, brottsling och risk 
leder fram till diskussionen om det enskilda 
rättssubjektet som rättighetshavare, vilken 
enligt artikel 6 i den internationella kon-
ventionen (sÖ 1971:42) om medborgerli-
ga och politiska rättigheter har en innebo-
ende rätt till livet, och till internationella 
domstolens rådgivande yttrande den 8 ju-
li 1996 om lagligheten av hot om eller bruk 
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av kärnvapen, att konventionen inte upp-
hör att gälla i tider av krig och att rätten att 
inte godtyckligt berövas livet är tillämplig 
också vid fientligheter, men att prövning-
en av vad som är godtyckligt berövande av 
livet ska göras enligt krigets lagar såsom 
den i väpnade konflikter tillämpliga speci-
ella rättsordning som är avsedd att reglera 
fientligheters genomförande.

den praktiskt verksamme folkrättsjuris-
ten kommer att uppskatta den differentie-
rade bild på förhållandet mellan humani-
tär folkrätt och de mänskliga rättigheter-
nas folkrätt som författaren vinnlägger sig 
om att teckna genom att beskriva att argu-
menten för lagligheten av målinriktat dö-
dande har sin bakgrund i en lång – alltjämt 
pågående – process, där den folkrättsliga 
sanktionen av dödligt våld omdefinierats. 
Gunneflo tydliggör att den omfattande sam- 
tida debatten om målinriktat dödandes 
laglighet är en kamp över om denna omde-
finiering kan tillåtas eller ej. Även om av-
handlingens ambition främst är deskriptiv, 
ställer han sig kritiskt till den utveckling 
som beskrivs i avhandlingen. detta hindrar 
honom inte från att med juristens objek-
tivitetssökande kynne först sammanställa 
och bereda de folkrättsliga skäl israel och 
Usa anför som stöd för målinriktade åt-

gärder att beröva terrorister livet – vare sig 
det är fråga om bekämpning av ett legitimt 
militärt mål, individuellt självförsvar eller 
åberopande av nödläge inom folkrätten –, 
för att sedan granska, tolka och bedöma 
dem på ett folkrättsvetenskapligt vederhäf-
tigt sätt.18 Att Gunneflo därutöver skriver 
skickligt, gör arbetet med denna avhand-
ling till en intellektuell upplevelse.

avhandlingen är en stor akademisk pre-
station, och det länder Juridiska fakulte-
ten vid lunds universitet till heder att den 
skrivits och försvarats där. att ett interna-
tionellt förlag nu kommer att ge ut andra 
upplagan av Gunneflos avhandling så kort 
tid efter första upplagans publicering, är 
ett övertygande belägg för att avhandling-
en uppfyller högt ställda vetenskapliga 
krav. Boken inbjuder läsaren på sina drygt 
290 sidor att bli delaktig i en utmanande 
och tankeväckande diskurs som förmedlar 
viktiga och nödvändiga insikter i ett ange-
läget spörsmål samtidigt som den öppnar 
nya vyer. anmälaren är därför övertygad 
om att KKrVAHT:s läsare kommer att ha 
stor behållning av Markus Gunneflos bok 
som anbefalles varmt.

recensenten är jur lic.19
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1. Målet i detta exempel har verklighetsan-
knytning. dylik fastställelsetalan förs vid 
förvaltningsdomstolen i köln i målet 3 
k 5624/14 Faisal bin Ali Jaber m fl mot 
Förbundsrepubliken Tyskland av anhöriga 
till personer som dödats vid ett amerikanskt 
drönaranfall i Jemen. talan har inte väckts 
mot den amerikanska regeringen (som skul-
le åtnjuta statsimmunitet vid tyska domsto-
lar), utan mot den tyska förbundsregering-
en. kärandesidan hävdar dels att det ameri-
kanska drönaranfall som dödade deras släk-
tingar var folkrättsstridigt, dels att den tys-
ka förbundsregeringen var medansvarig, för 
att denna hade gjort det möjligt för Usa att 
använda sina anläggningar i ramstein och 
stuttgart för att överföra uppgifter om mål-
urval och målbekämpning i samband med 
detta anfall.

2. det ska framhållas att boken är vacker till 
sin grafiska utformning och väl korrekturläst. 
att på s 216 förlägga anslaget den 23 okto-
ber 1983 på den multinationella styrkan till 
libyen i stället för till libanon, såsom det 
rätteligen gjordes längre fram i boken på 
s 141 f, är ett mindre förbiseende.

3. den innehåller en omfattande, mycket aktu-
ell bibliografi och en rättsfallsöversikt, men 
saknar en förteckning över förkortningar och 
ett sakordsregister.

4. författaren räds inte värderande rubrice-
ringar och beteckningar. såsom han förkla-
rar på s 65, använder sig andra kapitlets rub-
rik av en metafor av den palestinske diktaren 
Mahmoud darwish.

5. också denna rubrik, som man nog inte för-
väntar sig i en rättsvetenskaplig avhand-
ling, har en förebild, hämtad – som förfat-
taren påpekar på s 216 – från den avslutan-
de rapport som lämnats av den s k ”9/11 
commission”: national commission on 
terrorist attacks upon the United states 
(utg): The 9/11 Commission Report. Final 
Report of the National Commission on 
Terrorist Attacks upon the United States. 
W W norton & company, new York och 
london 2004, s 362.

6. Walter Benjamin var filosof, litteraturveta-
re och konstkritiker. hans tankesätt beskrivs 
som eklektiskt, då han förenade en oortodox 
syn på marxismen med influenser från judisk 

mystik. han tillhörde den första generatio-
nen inom den s k frankfurtskolan.

7. carl schmitt var en i sina yngre år konserva-
tiv och antiliberal, senare övertygad national-
socialistisk och antisemitisk vetenskapsman, 
som till sin huvudsakliga utbildning och 
verksamhet varit jurist och vars publikatio-
ner sträcker sig över ett brett spektrum som 
omfattar konstitutionell rätt, filosofi, stats-
vetenskap, sociologi, teologi och tysk språk- 
och litteraturvetenskap. i svd 2011-12-20 
publicerade idéhistorikern anders Burman 
en tankeväckande artikel om honom under 
titeln ”En pessimists oväntade återkomst”, 
http://www.svd.se/kultur/understrecket/en-
pessimists-ovantade-aterkomst_6719821.svd 
(2014-11-02). – det bör uttryckligen fram-
hållas att Markus Gunneflo uppmärksam-
mar schmitts extremt problematiska biogra-
fi. Han betonar att redovisningen av Schmitts 
förkastliga politiska val i detta sammanhang 
är definitivt inte något försök att rikta miss-
tankar mot det målinriktade dödandet eller 
dess förespråkare, utan förklarar att vad som 
gör schmitt relevant i samband med målin-
riktat dödande är hans tänkande om hur rät-
ten, vare sig det är fråga om inomstatlig rätt 
eller folkrätt, är en del i den politiska gemen-
skapens inrättande och skydd. Se Gunneflo, 
Markus: The Life and Times of Targeted 
Killing. faculty of law, lunds University, 
lund 2014, s 115.

8. Op cit, Gunneflo, Markus, not 7, s 14 f. 
Matthew craven är professor i folkrätt vid 
londons universitets juridiska och samhälls-
vetenskapliga fakultet.

9. Op cit Gunneflo, Markus, not 7, s 14, som 
citerar Matthew craven.

10. för en mycket intressant framställning av 
tillkomsten av den amerikanska förarlösa 
flygfarkosten Predator se Whittle, Richard: 
Predator. The Secret Origins of the Drone 
Revolution. henry holt and company, new 
York 2014.

11. op cit, national commission on terrorist 
attacks upon the United states (utg), not 5, 
s 362: ”in this sense, 9/11 has taught us that 
terrorism against american interests ‘over 
there’ should be regarded just as we regard 
terrorism against america ‘over here.’ in this 
same sense, the american homeland is the 
planet.”

Noter
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12. En svensk översättning av ”Zur Kritik der 
gewalt” är tillgänglig på https://www.marx-
ists.org/svenska/benjamin/1921/valdet.htm 
(2014-11-02).

13. craig, alan: International Legitimacy 
and the Politics of Security: The Strategic 
Deployment of Lawyers in the Israeli 
Military. lexington Books, lanham/Boulder/
new York/toronto/Plymouth 2013.

14. Markus Gunneflo själv har bidragit till att 
belysa den juridiska diskussionen i israel i ar-
tikeln ”the targeted killing Judgment of the 
israeli supreme court and the critique of 
legal violence”; i: Law and Critique, 1. häf-
tet 2012 (band 23), s 67–82.

15. Ett exempel är kremnitzer, Mordechai: Ha-
im ha-kol kasher ba-hitmodedut ‘im ha-
teror? ‘Al medinyut ha-harigah ha-muna‘at 
(ha-sikul ha-memuqad) shel Yisra’el be-
Yo”sh uve-‘Azah [Är alla åtgärder tillåtli-
ga vid åsynen av terrorn? om israels poli-
tik avseende förebyggande dödande (mål-
inriktat dödande) i Judéen, samarien och 
gaza]. ha-Makhon ha-Yisre’eli le-demoqra-
tyah, Jerusalem 2005. – Med fördel hade 
Markus Gunneflo också kunnat använda 
sig av den rikhaltiga facklitteraturen på tys-
ka. resultatet av hans ingående undersök-
ning av israels högsta domstols avgörande i 
målet 769/02 Den offentliga kommittén mot 
tortyr m fl mot Staten Israels regering m fl 
(s 31–40) hade t ex kunnat jämföras med det 
avvikande resultat Ulrike Biller kommit fram 
till i sin avhandling Zur Frage der völker-
rechtlichen Zulässigkeit der gezielten Tötung 
von palästinensischen Terroristen durch den 

Staat Israel. Hintergründe und Rezension des 
Urteils HCJ 769/02 [om spörsmålet röran-
de den folkrättsliga tillåtligheten av målin-
riktat dödande av palestinska terrorister ge-
nom staten israel. Bakgrunder till och be-
dömning av avgörandet hcJ 769/02] (kovac, 
hamburg 2014). 

16. Markus Gunneflos undersökning kring 
frågan om fiendskapens avterritorialise-
ring är synnerligen spännande och givan-
de. de av honom åberopade källorna – bl a 
internationella rödakorskommittén – ger be-
lägg för att den i väpnade konflikter gällan-
de folkrätten (ius in bello) inte är lika geogra-
fiskt bunden som kan ha antagits. Den är in-
te avsedd att följa statsgränser, och ett slag-
fält där fientligheter utkämpas är inte något 
absolut krav för att en militär operation får 
utföras. diskussionerna kring ius in bello har 
visat på en bristande samstämmighet mellan 
folkrättens statiska och territoriebundna re-
kvisit som försöker att styra väpnade kon-
flikters alltmer dynamiska, avterritorialisera-
de förhållandeverkan. den mest extrema for-
men av deterritorialiseringen av fiendskap 
är den som betecknas som det globala kriget 
mot terrorismen. Op cit Gunneflo, Markus, 
not 7, s 235–244.

17. Op cit Gunneflo, Markus, not 7, s 223–259.
18. om det senare se agius, Maria: ”Åberop-

ande av nödläge inom folkrätten”; i: Svensk 
Juristtidning, 2. häftet 2008, s 133–145.

19. före publiceringen har denna anmälan kom-
municerats med författaren, som har beretts 
tillfälle att lämna synpunkter.
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När försvaret var totalt
av Petter Wulff

titel:
I skuggan av kriget. Svenskt civilförsvar 1937–1996
författare:
Vilhelm Sjölin m fl.
förlag:
Instant Book

”totalförsvar” var ett honnörsord un-
der det kalla kriget. som professor kent 
Zetterberg skriver var då hela det svenska 
samhället ”engagerat och organiserat i en 
skala som söker sin like i andra länder”.1 
Nu finns en skrift om en manstark kom-
ponent i detta totalförsvar – civilförsvaret. 
dess utveckling från starten 1937 till av-
vecklingen sex decennier senare har kart-
lagts av en grupp personer med erfarenhet 
av verksamheten. sammanhållande har va-
rit en internationellt orienterad och känd 
brandforskare från försvarets forsknings-
anstalt, vilhelm sjölin.

den internationella orienteringen möter  
oss redan i bokens början, där vi följer 
storbritanniens och tysklands insatser un-
der världskriget att skydda och rädda sin 
befolkning. det är som om författaren vill 
få oss läsare att känna vad krig handlar om. 
om detta var den verklighet sverige hade 
att förhålla sig till, borde det också ha fun-
nits en hel del att lära. vad gäller brand-
risker tycks man också ha tagit intryck av 
kriget bl a genom att satsa på krigsbrand-
dammar och snabbkopplingsrör för släck-
vatten. i övrigt framstår det som osäkert, 

om brittiska och tyska erfarenheter togs 
tillvara. Ett ambitiöst försök i den vägen, 
som inte nämns i boken, var när en his-
toriker i Uppsala i flera år med stöd av 
försvarets forskningsanstalt undersökte hur  
den tyska befolkningen drabbats av kriget. 
Men det arbetet tycks ha blivit något av 
en blindtarm, som varken kom att influera 
de svenska civilförsvarsstyrkornas utform-
ning eller ens räcka till en doktorstitel för 
den tappre forskaren.2

trots svenska myndigheters synbarliga 
svårigheter att lära av historien uttrycks 
förhoppningen att de erfarenheter som re-
dovisas i boken kan tas tillvara och ge god 
vägledning (s 255). kanske som ett sätt att 
öka läromöjligheterna har hänvisning till 
enskilda personer skurits ner till ett mini-
mum i flera av kapitlen. Det kan bidra till att 
tydliggöra utvecklingsriktningar och bryt- 
punkter.

En brytpunkt var när byggandet av käl-
larskyddsrum i de största och viktigaste 
städerna avbröts 1957. när det återupp-
togs tjugo år senare hade ”miljonprogram-
met” för bostäder dragit över landet och 
gjort många nybyggda hus skyddsrumslö-
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sa. Motivet för avbrottet var kärnvapenho-
tet, som dominerat under de år som passe-
rat men sedan tonats ner. Beslutet att av-
bryta skyddsrumsbyggandet var något den 
dåvarande generaldirektören efteråt sade 
sig särskilt ångra. Betydelsen av att avbry-
ta skyddsrumsbyggandet går möjligen nå-
got förlorat i boken.

när kärnvapenhotet tonades ner aktu-
aliserades idén att kommunerna skulle ta 
en större roll i civilförsvaret. det lansera-
des som ”helhetssyn” – ett begrepp med li-
ka höga anspråk som ”totalförsvar”, men 
med annan betoning. där det senare hade 
betonat helheten i det statliga krigsåtagan-
det, flyttade helhetssynen ner helheten till 
kommunal nivå men vidgade inriktningen 
till att omfatta såväl fred som krig. 

Ändringen fick stora konsekvenser för ci-
vilförsvaret. inom totalförsvarsramen hade 
dess organisation varit personalstark – un-
der lång tid 100 000 man eller mer – men 
den hade byggt på pliktpersonal med be-
gränsad utbildning. inom den kommuna-
la ramen har man i stället en liten men pro-
fessionell organisation i form av det fredsti-
da brandförsvaret/räddningstjänsten – med 
andra ord ett skifte från kvantitet till kva-
litet. skiftet var logiskt med hänsyn till bå-
de hotbildens nedskalning och de samman-
slagningar som gjort kommunerna mer re-
sursstarka än tidigare.

forskningskapitlet ägnas mycket åt 
skydd mot kärnvapen, och det konstate-
ras att bredden i de forskningsinsatserna 

”vida överträffade” vad som gällde andra 
vapen (s 153). det kan förvåna med hän-
syn till att kärnvapenhotet dominerade ci-
vilförsvarets inriktning under bara ca två 
av de sex decennier boken täcker, och att 
ett kapitel i början ägnats åt världskri-
gets massbombningar med konventionel-
la vapen. Men kärnvapnens verkningar var 
spektakulära att forska på, och den forsk-

ningen underlättade kontakterna med det 
stora landet i väster. inte alltför underligt 
då om forskarna gärna höll fast vid kärn-
vapenhotet. Besvikelsen när statsmakterna 
beslutade att tona ner det kan avläsas i be-
skrivningen av beslutet som ”ett lappkast” 
(s 158).

I kapitlet om flyglarm finns både ”var-
ning” och ”förvarning” som rubriker, vil-
ket kan konfundera. recensenten anser 
också att beskrivningen av förvarningstider- 
nas utveckling (s 68) haltar lite. texten ger 
uppfattningen att ju längre förvarningstid 
desto bättre. Planeringsinriktningen var sna- 
rare att balansera förvarningstiderna, så 
de blev tillräckligt långa för att människor 
skulle hinna i skydd men inte så långa att 
den dagliga verksamheten blockerades i 
onödan.

kapitlet om utrymning beskriver hur 
den skyddsåtgärden blev primär under åren 
då kärnvapenhotet dominerade. därefter 
återtog skyddsrummen sin roll som funda-
mental skyddsåtgärd. vad som inte kom-
mer med i kapitlet är det uppsving utrym-
ningen fick under civilförsvarets sista år. I 
helhetssynens anda undersöktes då förut-
sättningarna att utrymma städer både vid 
olyckor i fred och under krigsförhållanden. 
det mynnade ut i en för de berörda myn-
digheterna gemensam syn på när och hur 
utrymning borde ske.3

Boken är skriven av personer som hade 
roller i den utveckling de beskriver. det ger 
oss förutsättningar att få veta inte bara vad 
som skedde utan också varför. att det inte 
alltid var enkelt och harmoniskt att driva 
civilförsvarsfrågorna framgår av ett kapitel 
om friktioner i arbetet. här, liksom på en 
del andra håll i boken hade det varit lämp-
ligt med fler källhänvisningar.

Efterordets kommentar att det ”utan  
projektledaren och eldsjälen vilhelm sjö-
lin… inte gått att föra projektet i hamn” 
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representerar en annan sorts historieskriv-
ning än vad huvuddelen av bokens kapitel 
förmedlar, vars tonvikt ligger på organisa-
tioner mer än personer. så ryms inom sam-
ma pärmar idén om individen både som 
oumbärlig och utbytbar!

recensenten är tekn lic och arbetade med 
civilförsvarsstudier på foa från början av 
1970-talet

Noter

1. förord i artéus, gunnar och herman 
fältström, Totalförsvaret under 
Sveriges kalla krig, fokk 31, kungl. 
Örlogsmannasällskapet, 2011

2. schilén, alvar, Det västallierade bombkri-
get mot de tyska storstäderna under andra 
världskriget och civilbefolkningens reaktio-
ner i de drabbade städerna, studia historica 
Upsaliensia, Uppsala, 1983

3. Gemensamma grunder för utrymning fred – 
krig, rikspolisstyrelsen, Överbefälhavaren, 
Överstyrelsen för civil beredskap, 
räddningsverket och socialstyrelsen; statens 
räddningsverk, karlstad, 1992
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Krigsmakten under det kalla kriget
av Bo G. Hall

titel:
Den svenska krigsmakten under kalla kriget. 
Krigsplanläggning, förband och beredskap.
författare:
Thomas Roth
förlag:
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

denna bok innehåller en lättillgänglig  
och övergripande presentation av vårt 
svenska militära försvar under perioden ef-
ter andra världskriget fram till Berlinmurens 
fall 1989. den är författad av förste in-
tendenten vid armémuseum, ledamoten 
thomas roth, vilket borgar för kvalitet i 
innehållet. skriften ingår som publikation 
nr 48 i serien försvaret och det kalla kriget 
(fokk). att det rör sig om en ny upplaga 
av utgåva nr 10 i samma serie – publicerad 
2007 och då med underrubriken En essä-
istisk översikt – är ingen invändning efter-
som den nya versionen i vissa centrala av-
seenden är utbyggd och mera heltäckande 
liksom att några småfel korrigerats. 

syftet var från början att beskriva det 
dåtida försvarets grundläggande operati-
va och taktiska koncept, men under arbe-
tet har skriften utvecklats till att omfatta 
även de viktigaste krigsförbandens utveck-
ling och med detta sammanhängande pro-
blemställningar. inte minst ingår en skild-
ring av den bakomliggande – och givetvis 
helt dimensionerande och på ett avgöran-
de sätt styrande – utvecklingen på det in-
ternationella planet; alltså de spänningar  

mellan öst och väst som brukar gå under be-
teckningen det kalla kriget och som i realite- 
ten inleddes med det kommunistiska makt-
övertagandet i tjeckoslovakien genom Prag- 
kuppen 1948.

inledningsvis lämnas övergripande redo-
visningar för de svenska försvarsbesluten 
under mellankrigstiden och under 1940-
talets beredskapsår. det har ju ofta påpe-
kats att vårt land – möjligen med visst un-
dantag för marinen – i stort sett var mili-
tärt värnlöst när andra världskriget bröt ut. 
den kraftiga upprustning och modernise-
ring som därefter genomfördes i ett febrilt 
tempo var färdig lagom när kriget tog slut. 
Men det som då hade åstadkommits ut-
gjorde en given grund för den därefter föl-
jande utvecklingen av krigsmakten – från 
1975 omdöpt till försvarsmakten. 

Under det kalla kriget förutsattes alltid 
hotet komma österifrån. krigsplaneringen 
tog sikte på att möta och avvisa ett sov-
jetiskt anfall, antingen en invasion mot 
sveriges södra eller östra kustområden el-
ler i norr via finland. kremls mål förutsat-
tes vara att nå fram till atlanten och att be-
sätta åtminstone delar av norge. vårt för-
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svar avsågs att bli styrt av militärledning-
en från högkvarteret, lokaliserat till den su-
perhemliga Zonen; i geografiskt grannskap 
nära regeringen. roth redovisar hur en in-
vasion skulle bekämpas – lokalt och regio-
nalt. Med alla medel skulle fienden förhin-
dras att bita sig fast på svensk mark. Uppe 
i norr rörde det sig om en seg fördröjnings-
strid som möjliggjorde en successiv tillför-
sel av stridande förband från södra sverige. 
vid fall av kustinvasion i söder var avsik-
ten att bekämpningen skulle inledas redan 
ute till havs med flotta och flyg – alltså före 
en landstigning eller en luftlandsättning.

det kalla krigets svenska krigsmakt fram- 
står i boken både som manstark och slag-
kraftig. Efter en mobilisering – som förut-
sattes kunna ske före invasionen – skulle 
sverige ställa upp med ca 800 000 man på 
stridande fot. Men ett viktigt villkor var att 
vi drog igång denna väldiga mobiliserings-
apparat i tid och att den kunnat ske nå-
gorlunda ostörd. På den punkten redovi-
sar roth vissa tvivel och citerar dem som 
deltog i dåtida övningar och kunnat vitt-
na om repetitionsförband utan soldater lik-
som om soldater utan utrustning. det var 
kanske tur att systemet aldrig behövde prö-
vas i verkligheten. Däremot finns det skäl – 
som roth gör – att påminna om de offer i 
mänskliga liv som gjordes redan under den 
fredstida verksamheten. sålunda förlorade 
flygvapnet 454 personer som tjänstgjorde 
under det kalla kriget. Motsvarande siffror 
för de två andra vapenslagen finns tyvärr 
inte redovisade.

de rent militära inslagen dominerar fram- 
ställningen. Men härutöver lämnas ock-
så några korta inblickar i de civila delarna 
av det dåtida totalförsvaret; viktiga inslag  
som numera kan vara lätta att glömma 
bort. i sin inledning konstaterar författa-
ren att det svenska samhället under mer 
än halva 1900-talet till stora delar var på-

verkat av det krig som aldrig kom. Bortåt 
tjugo centrala statliga verk utnämndes till 
funktionsansvariga myndigheter och var 
inom sina sakområden redan i sin fredstida 
verksamhet ålagda att planera för och även 
förbereda personal och verksamhet under 
kris och krig. detta kunde gälla så vitt skil-
da områden såsom sjukvård, energi, trans-
porter, telekommunikationer eller arbets-
krafts- och varuförsörjning. 

recensenten var sålunda mycket djupt 
engagerad i detta arbete vid kommerskolle-
gium, vars uppgift var att – i nära sam-
arbete med bland andra tullverket och 
riksbanken – så långt som möjligt säker-
ställa den viktiga utrikeshandeln i sådana 
svåra lägen. Ett utmärkt exempel på den 
långtgående detaljeringsgraden inom total-
försvaret utgjorde för övrigt Byggnads- och 
reparationsberedskapen – oftast bara refe-
rerad till som ”BrB” – där så gott som alla 
landets byggnadsföretag ingick och var or-
ganiserade med krigsplacerad personal och 
utrustning.

Bokens många illustrationer – inte minst 
raden av kartor över exempelvis indelning- 
en i milon, arméns utgångsgruppering i 
krigsfall, flygvapnets flottiljer och huvud-
baser liksom olika kustartillerianläggning- 
ar – förhöjer behållningen ytterligare. Bland  
försvarsgrenarna har källtillgången gjort 
att fokus främst ligger på armén medan flot-
tan behandlats mera styvmoderligt. sam-
manfattningsvis är detta ändå – trots vis-
sa upprepningar och en stundom väl långt 
gången detaljeringsgrad – en bok som har 
alla förutsättningar att bli ett självklart re-
ferensverk; förslagsvis förvarat lättillgäng-
ligt i bokhyllan. 

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av kkrva.
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Luftherraväldet ifrågasatt
av Lars Wedin

titel: 
La suprématie aérienne en péril. Menaces  
et contre-stratégies à l’horizon 2030.
författare: 
Corentin Brustlein, Étienne de Durand, Élie Tenenbaum
förlag: 
Centre d’études stratégiques aérospatiales.  
La documentation Française. Paris, 2014

sedan det kalla kriget har västvärldens 
flygvapen varit hårt engagerade i en lång följd 
av operationer från desert storm 1991 till 
den nuvarande mot den så kallade islamska 
staten (daEch). huvuduppgiften har va-
rit istar (intelligence, surveillance, target 
acquisition and reconnaissance)1 samt an-
fall mot markmål antingen självständigt el-
ler som direkt understöd till markförband. 
flygstridskrafterna har härvid kunnat upp-
träda relativt ohotat, åtminstone efter en 
inledande operation sEad (suppression 
of Enemy air defense)2. Bokens huvud-
budskap är att denna tid av luftherravälde 
är på väg att ta slut: fiendens luftförsvar – 
inte minst det markbaserade – kommer att 
bli allt farligare fram mot 2030. denna ut-
veckling analyseras inte tillräckligt i väst, 
anser författarna. 

Boken, som utges av franska flygvap-
nets studiecentrum, försöker att ge svaret 
på frågan varför denna utveckling kan för-
väntas och vad man eventuellt kan göra åt 
den. den bör utgöra väsentlig läsning för 
alla som arbetar med analyser av framti-
dens krig.

introduktionens titel anger tydligt vad 
det är fråga om: ”överlägsenhet i luften – 
en bräcklig strategisk förutsättning”. i ett 
första kapitel beskrivs dialektiken mellan 

utvecklingen av flygstrategi och dess kon-
trastrategi.3 detta sker i tre avsnitt 1914–
45, 1945–90 samt tiden därefter. vi nöjer 
oss här med att återge några axplock ur det 
sistnämnda. desert storm har ofta hyllats 
som det moderna krigets genombrott just 
på grund av flygstridskrafternas precisions-
insatser under de första dagarna. Boken  
konstaterar här att resultatet berodde på 
ett antal unika faktorer: Usas tekniska ut-
veckling under 1980-talet (rMa, airland 
Battle…), terrängens beskaffenhet som gyn-
nade luftkrigföring och det svaga irakiska 
försvaret. Ett annat exempel kommer från 
operation allied force mot serbien 1999. 
här var terrängen mycket svårare samti-
digt som serberna hade taktikanpassat på 
ett skickligt sätt; nato avfyrade 753 anti-
radar robotar typ harM utan att kunna 
slå ut det serbiska luftförsvaret! Mot det 
svaga irakiska luftförsvaret under opera-
tion iraqi freedom 2003 krävdes 1 440 in-
satser och 400 harM!

i ett andra kapitel diskuteras strategier 
mot luftmakt. kapitlets tes är att västs 
överlägsenhet i luften under de senaste 25 
åren är en parentes. för det första växer 
hotet från andra länders flygvapen. Ryssar, 
indier och kineser kommer att annullera 
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Usas monopol på den femte generationens 
flygplan.

Västs flyg har undantagslöst kunnat upp- 
träda över fiendens territorium; det egna 
har inte varit hotat. Ett sådant offensivt 
uppträdande kräver emellertid stora resur-
ser som flygande ledningscentraler, tank-
ningsflygplan samt förmåga till spaning, 
insats mot marken och luftöverlägsenhet 
på stora avstånd. fram mot 2030 kommer 
regionala stormakter emellertid att ha ett 
väsentligt starkare luftförsvar över eget ter-
ritorium. Moderniserade fjärde generatio-
nens flyg kommer att kunna utgöra ett all-
varligt hot mot västs femte generation bl a 
tack vare hög manöverförmåga i närstrid. 
Västs flyg över fiendens territorium måste 
dessutom medföra relativt mindre vapen-
last än motståndaren på grund av de större 
avstånden. vidare är den femte generations 
flygplan så dyra att väst riskerar att bli un-
derlägsen i antal. slutligen sker en stark ök-
ning av luftvärnsrobotarnas förmåga; sär-
skilt i ryssland (exempelvis s-500 som tros 
levereras mot 2020) och kina. Moderna, 
integrerade luftvärnssystem med kort och 
medellång räckvidd anser författarna va-
ra det största framtida hotet; frågan ägnas 
också en ingående analys. 

Det finns emellertid också asymmetris-
ka hot. Ett av de största är hotet från terro-
rister och specialförband mot flygbaser. Ett 
annat är västs stora beroende av informa-
tionsöverföring, vilket gör systemen sårba-
ra för cyberattacker, avancerad telekrigfö-
ring och attacker mot satellitsystem. Men 
inte bara regionala stormakter kan skaffa 
relativt kvalificerade vapensystem; det kan 
också organisationer som hizbollah och 
Mexikos narkotikakarteller. härtill kom-
mer den stora spridningen av portabla luft-
värnsrobotar (Manpads): mellan 500 000 
och 700 000 sådana system beräknas vara 
i omlopp. Ett ytterligare problem är de ir-
reguljära styrkornas taktikanpassning; hiz- 
bollah försöker regelmässigt skydda sina 

ledningsfunktioner genom att placera dem 
i anslutning till civilbefolkningen. de blir 
därigenom svårare att hitta och svårare att 
anfalla på grund av politiska och humani-
tära restriktioner. 

i ett tredje kapitel analyseras ett antal 
möjliga västliga strategier syftande till att 
behålla den nuvarande överlägsenheten i 
luften. slutsatsen blir emellertid att utveck-
lingen inte gynnar väst, som kommer att få 
det svårare att leverera de strategiska effek-
ter som politikerna är vana vid. 

Boken avslutas med två annex; ett som 
illustrerar olika luftförsvarsstrategier och 
ett över olika typer av vapensystem och de-
ras egenskaper.

Boken är i huvudsak lättläst, men in-
trycket dras ned något av den enorma flo-
ran av, företrädesvis, amerikanska förkort-
ningar. Men det är kanske ofrånkomligt 
när man diskuter krigföring i luften? Ett 
annat problem är bokens fokus på flygva-
pen och markbaserade system. Marinflyg 
och marint luftförsvar diskuteras i princip 
inte alls, vilket är egendomligt med tanke 
på hur kapaciteten inom det senare områ-
det har ökat. inte heller sker någon djupa-
re diskussion av möjligheterna att ersätta 
bemannat flyg med obemannade farkoster 
och kryssningsrobotar,

sammanfattningsvis är boken emellertid 
ett måste för den som är intresserad av mo-
dern strategi och operationskonst.

recensenten är kommendör, directeur des 
études vid institut français d’analyse stra-
tégique och ledamot av kkrva.

Noter

1. i korthet: underrättelsetjänst, spaning och 
målbestämning.

2. Nedkämpning av fiendens luftförsvar
3. nomenklaturen här är svår: boken använder 

begreppet contre-stratégie aérienne, vilket är 
svårt att översätta men torde gå att förstå in-
tuitivt. 
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söndagen den 22 juni 1941 kl 08.30, någ-
ra timmar efter det att det tyska anfallet mot 
sovjetunionen, operation Barbarossa, hade 
inletts, uppsökte sändebudet i stockholm,  
prinsen av Wied, tillsammans med det tyska 
utrikesministeriets utsände karl schnurre, 
utrikesminister christian gunther. deras 
ärende denna tidiga söndagsmorgon var att 
framföra tyska ”önskemål” på det militära 
området. därmed hade scenen satts för den 
mest dramatiska enskilda episoden i svensk 
politik under andra världskriget. den har 
varit föremål för åtskilliga beskrivningar i 
memoarer och dagböcker, biografier och 
historievetenskapliga framställningar. nu 
har historikern Erik carlsson, tidigare för-
fattare till en bok om sverige och den tyska 
motståndsrörelsen under kriget och en om 
gustaf v och utrikespolitiken, publicerat 
en monografi, ”Midsommarkrisen 1941”.  
denna borde läsas inte bara av dem som in-
tresserar sig för den svenska politiken un-
der andra världskriget utan också av dem 
som fokuserar på politiskt beslutsfattande 
i allmänhet. den dåvarande statsministern 
Per albin hanssons hantering av skeendet 
framstår nämligen som mycket skickligt 
och kallblodigt.

det centrala elementet i den tyska öns-
kelistan var söka tillstånd att transitera 
en fullt utrustad division från norge till 
finland på svenska järnvägar från gräns-
stationen charlottenberg i värmland till 
haparanda. det var ingen liten operation  
som, skulle det visa sig, under 14 dagar 
kom att kräva 100 tågsätt. härutöver inne-
höll önskelistan flera andra ting, som att 
svenskt luftvärn inte skulle skjuta på tys-
ka plan som kommit in i svenskt luftrum, 
att tyska kurirplan skulle tillåtas passera, 
att sovjetiska marinenheter skulle hindras 
passera in på inre svenskt territorialvatten, 
bruk av svenska telegraflinjer m m. Men 
det var division Engelbrecht, som den efter 
sin befälhavare skulle kallas, som blev den 
centrala punkten i listan. 

den svenska regeringen hade ett år tidi-
gare ingått en överenskommelse med tysk-
land om att tillåta transport av s k permit-
tenter till och från norge enligt en ekvi-
valensprincip, d v s att lika många solda-
ter reste in som ut. Manskapets handeld-
vapen transporterades i särskilda godsvag-
nar, men officerarna tilläts behålla sina pi-
stoler. tyskarnas praxis blev att stridande 
förband på andra fronter s a s kunde vi-
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la sig som ockupationstrupp i norge innan 
de sändes tillbaka till fronten.

Huruvida denna s k permittenttrafik, 
som pågick till augusti 1943 då sverige sa-
de upp avtalet, var förenlig med folkrätten 
eller inte är omstritt. Men att transportera 
ett full utrustat förband genom ett neutralt 
land var ett uppenbart brott mot folkrätten. 
sveriges läge i juni 1940, sedan Berlin be-
segrat sina fiender på kontinenten och stri-
derna i norge upphört samt med alliansen 
med Moskva ännu intakt, var synnerligen 
utsatt och närmast att likna vid tilsit 1807, 
då frankrike och ryssland slutit fred och 
ställde ultimativa krav på sverige. då sade 
gustaf iv adolf nej till kraven vilket ledde 
till den katastrofala freden i fredrikshamn 
1809. någon diskussion om att säga nej till 
ribbentrops önskemål förelåg emellertid 
inte den första krigssommaren. Ett år sena-
re var landets läge ändå mindre utsatt ge-
nom att tyskland och ryssland råkat i krig 
och att operation Barbarossa skulle krä-
va all politisk och militär energi från axel-
makternas sida. om sverige sade nej skulle 
eventuella konsekvenser därför kanske inte 
komma med en gång, även om vi på många 
områden var mycket beroende av handeln 
med tyskland. farhågor för tyska repres-
salier genom flygbombning av centrala mål 
förekom dock.

till bilden i den spännande historia som 
utvecklades från den 22 till 25 juni och 
som skildras väl av carlsson, hör gustaf 
v:s reaktion när utrikes- och statsminist-
rarna senare samma förmiddag orientera-
de honom. han önskade bifall, annars ville 
han inte vara med, påstås han sagt. vad nu 
detta betydde har varit föremål för många 
diskussioner. klart är dock att statsminis-
tern utan att direkt påstå existensen av ett 
sådant hot, använde detta för att få med 
sin motspänstiga riksdagsgrupp på ett ja. 
En andra faktor var att det finska sände-

budet i stockholm på kvällen samma dag 
överlämnade en finsk PM med samma öns-
kemål – plus en hel del andra, huvudsakli-
gen innebärande materiellt bistånd och un-
derlättande av frivilligas resor till finland. 
framställningarna i stockholm var väl ko-
ordinerade. karl schnurre hade kontakt 
med den finske ministern i Stockholm, Jarl 
Wasastjerna.

Utrikesministern hade frågat schnurre 
om inte division Engelbrecht kunde trans-
porteras sjövägen, varvid de svarat att det-
ta inte var möjligt. Möjligheten att rys-
ka ubåtar i Östersjön skulle gå till attack 
tycks ha nämnts. Men riskerna, med årsti-
dens nästan permanenta dagsljus, för brit-
tiska flygangrepp eller sjöledes dito längs 
västkusten tycks inte ha använts som argu-
ment. det norska järnvägsnätet var inte ut-
byggt nog att ta hand om en så stor opera-
tion. denna möjlighet tycks inte heller, av 
kabinettssekreteraren Erik Bohemans upp-
teckning, ha kommit upp, utan var troligen 
underförstådd.

det framgår egentligen inte av carlssons 
framställning om gunther frågat v a r f ö r 
denna division alls måste föras till finland, 
som ju den 22 juni inte var i krig med 
sovjetunionen. schnurre tycks ha gjort en 
allmän hänvisning till sveriges relationer 
med Finland. I den finska framställningen, 
som givetvis, med tanke på de nära relatio-
nerna mellan sverige och finland var av-
sedd att s a s avgöra det svenska svarets 
innehåll, sägs att divisionen skulle behövas 
vid ett eventuellt ryskt anfall mot finland 
och att de tyska trupperna i landet var för 
få. carlsson anmärker f ö att man inte sy-
nat de finska korten. En mera precis frå-
ga om transiteringens syfte hade dock inte 
varit onaturlig. till historien hör nämligen 
att den finska regeringen upprepade gånger 
under våren försäkrat den svenska om att 
man inte hade några avsikter att vid even-
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tuella fientligheter mellan Tyskland och 
sovjet frångå sin neutralitet. genom indis-
kretioner från den tyske militärattachén i 
helsingfors till dennes svenske kollega ha-
de dock den svenska regeringen skäl att 
tro, månader innan anfallet ägde rum, bå-
de att tyskland skulle gå till angrepp och 
att finland skulle komma med.

de båda tyska herrarna använde inte  
lika hotfullt språk som utrikesminister rib- 
bentrop sommaren innan hade brukat mot 
det svenska sändebudet i Berlin, arvid 
richert (som f ö kallats till Belgien där rib- 
bentrop just då befann sig). Ett avslag skul-
le dock enligt schnurre vara allvarligare än 
en ovanlig handling. Mera specifik var han 
inte; tyskarna hade troligen helt enkelt räk-
nat med ett ja.

En första diskussion i regeringen ägde 
rum samma dag (den 22) kl 12, varvid lä-
get redovisades utan att statsministern tog 
ställning. Endast hälften av ministrarna 
var ännu denna midsommarhelg på plats. 
allmän beredning ägde rum igen morgonen 
därpå, där nejlägret började formera sig, 
följd samma eftermiddag av sammanträde 
med utrikesnämnden. fyra tunga socialde-
mokrater, finansminister Wigforss, social-
minister Möller, försvarsminister sköld och 
folkhushållningsminister gjöres ville av-
slå begäran. Möller menade att schnurres 
framställning främst var politiskt menad 
och ett försök att dra in sverige i den tyska 
maktsfären. Med denna tolkning blev det 
lättare att säga nej och åberopa moraliska 
skäl för ett avböjande. 

Efter utrikesnämnden måste riksdags-
grupperna inkallas; riksdagen hade ju åt-
skilts för sommaren. Men detta var en frå-
ga av den dignitet som ingen regering vågat 
ta ställning till utan ordentligt stöd i riks-
dagsgrupperna.

statsministern hade uppenbarligen från 
början ett mål, att få till stånd ett enigt be-

slut. när sköld i regeringskretsen mena-
de att man vid oenighet om ett nej skulle 
lämna tyglarna åt ”tyskvännerna” reage-
rade statsministern hårt och pekade på att 
ansvaret kom man ändå inte ifrån. Men ef-
tersom ett enigt beslut om ett nej skulle bli 
omöjligt uppnå, särskilt sedan helsingfors 
hört av sig med sina önskemål, gällde det 
att söka få motsvarande enighet om ett ja. 
Högern var lyhörd för de finska önskemå-
len och pekade på risken för att sverige 
vid ett nej skulle riskera hamna i krig med 
tyskland och finland. Bondeförbundet var 
alltjämt präglat av isolationism och för-
svarsskepticism. dessa två partier kunde 
obetingat svara ja, medan det fjärde och 
minsta regeringspartiet var delat, dock med  
en majoritet för ja. 

hur åstadkom Per albin hansson detta 
ja? det är bokens centrala tema. Egentligen 
hade han tre vapen till sitt förfogande: ris-
ken för regeringskris, det s k abdikations-
hotet och de okända konsekvenserna av 
ett nej. om socialdemokraterna skulle sä-
ga nej skulle en regeringskris bli oundvik-
lig. de hade visserligen efter 1940 års val 
absolut majoritet i båda kamrarna. Men 
särskilt statsministern ville, av uppenbara 
skäl, med tanke på de svåra beslut man he-
la tiden stod inför, dela ansvaret med öv-
riga demokratiska partier. skulle man då 
riskera något slags ”kungaregering” a la 
hammarskjöld 1914? i kulissen lurade den  
mycket ambitiöse tidigare socialdemokra-
tiske ministern torsten nothin, nu överståt-
hållare i stockholm. statsministern fram- 
höll också att en ren socialdemokratisk 
regering skulle, trots sin majoritet i båda 
kamrarna, stå under ständig press. En bor-
gerlig minoritetsregering skulle vidare sak-
na, menade han, motståndskraft. 

om nu kungen verkligen menat att han 
skulle abdikera vid ett nej skulle ju också 
detta leda till en konstitutionell kris mitt i 
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ett utsatt läge. det är väl numera allmänt 
omfattat att något sådant inte framförts. 
kungen uttryckte sig som han brukade när 
han var missnöjd med ett regeringsförslag. 
inga andra ministrar, inklusive utrikesmi-
nistern, än statsministern hade uppfattat 
något sådant hot. Men inför riksdagsgrup-
pen antydde Per albin hansson, utan att 
uttryckligen säga det, just detta. 

statsministern hade inte, av uppenbara 
skäl, varit särskilt förtjust i Wigforss´ för-
slag att först rösta om hur gruppen skul-
le ställa sig om man kunde få enighet om 
ett nej. det väntade utfallet skulle kunna 
bidra till att prejudicera det slutliga valet. 
den resulterade också i ett förkrossande 
nej (159-2). omedelbart därefter avhölls 
en andra omröstning: hur skulle gruppen 
ställa sig om man kunde komma fram till 
ett enigt ja? då blev siffrorna 72-59 för 
ett ja, siffror som statsministern sannolikt 
också var nöjd med eftersom båda fung-
erande som ventil för opponenterna och 
gentemot övriga partiledare visade att Per 
albin hansson inte utan viss möda nått 
detta resultat. Enligt tage Erlanders me-
moarer hade Per albin avstått från att stäl-
la kabinettsfråga utan sagt att var och en 
fick rösta efter sitt samvete, vilket ju flyt-
tade ansvaret till den enskilde gruppleda-
moten.

därmed kunde man den 25 juni ge tys-
karna och finnarna ett positivt svar i hu-
vudfrågan; om övriga önskemål skulle 
man förhandla. när beslutet den 26 ju-
ni formellt fattades i konselj, valde Ernst 
Wigforss att yttra att han egentligen var 
emot beslutet men med hänsyn till öns-
kemålet om enighet inte ville formellt re-
servera sig till statsrådsprotokollet. detta 
var ju ett sätt för honom och hans kolle-
gor att freda sitt samvete. hade de oriente-
rat statsministern om att de avsåg att age-
ra på detta sätt?

Även om Per albin hansson inlednings-
vis i regeringen inte framförde någon egen 
mening utan redovisade skälen för och 
emot för att förmå övriga socialdemokra-
tiska ministrar (handelsministern herman 
Eriksson stödde honom dock), ledamöter 
av utrikesnämnden och riksdagsgruppen 
att bekänna färg, menade hans partikolle-
gor i regeringen att man ändå i hans inle-
dande ord kunde läsa sig till hans stånd-
punkt. han lirkade med andra ord sina  
partikamrater i den riktning han ville.  
opponenterna i regeringen kunde med 
hjälp av de borgerliga koalitionspartierna 
och en extensiv tolkning av ett kungligt ut-
talande som bara han hört, isoleras, samti-
digt som gruppen kunde få vädra sina åsik-
ter. de hade, i likhet med andra kritiker av 
den hanssons-güntherska politiken, inte  
velat dra konsekvenserna av sina åsikter 
även om sköld sagt (menade han detta?) 
att det vore bättre att landet ockuperades 
än att man gav efter. Både Ernst Wigforss 
och tage Erlander, som då var riksdagsman 
och statssekreterare i socialdepartementet 
och således gustav Möllers närmaste man, 
är i sina memoarer självkritiska när det 
gäller det egna agerandet. de antyder att 
de valde en hållning som inte hade gensvar 
i folkmeningen, som statsministern tolka-
de rätt.

trots den uppenbart svårsmälta eftergif-
ten till hitlertyskland påverkades inte Per 
albin hanssons auktoritet. snarare för-
stärktes den. han visste att hans landsmän 
inte – särskilt som finnarna låg på – ville 
riskera krig för ett neutralitetsbrotts skull. 
schnurre och prinsen av Wied hade vid sitt 
besök den 22 juni framhållit att vad man 
i Berlin framförde var en engångsbegäran, 
vilket statsministern offentligt hänvisade 
till. detta bidrog sannolikt till att pressen 
i sverige och de allierades reaktioner blev 
mera återhållsamma än man trott. när tys-



n r 1 JanUari/Mars 2015

168

karna, trots att detta uttryckligen sagts pu-
blikt från svensk sida, i slutet av juli kom 
tillbaka med önskemål om att få transitera 
ytterligare en division, var svaret omedel-
bart nej. tyskarna fann sig då utan större 
protester i detta besked. hur hade situatio-
nen sett ut om man sagt nej till Engelbrecht 
men i juli fått en begäran av samma slag?

Erik carlsson har med sin synnerligen 
intressanta bok presenterat en skildring 
av affären med division Engelbrecht, som 
inte i första taget kan justeras. han läm-

nar också ett övervägt godkännande av re-
geringens beslut, som baserade sig på re-
alpolitiska överväganden. hans instäm-
mande med carl-gustaf scott (Journal 
of contemporary history 2002) att Mid-
sommarkrisen egentligen inte var någon 
riktig kris kan diskuteras, men likafullt 
förblir dagarna 22-25 juni 1941 bland de 
mera dramatiska under andra världskriget.

recensenten är ambassadör och ledamot 
av kkrva.
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tiden efter ryska revolutionen fram till 
andra världskrigets utbrott präglades i 
många länder av intensiv underrättelseverk-
samhet och spionage. genom välorganise-
rade spionringar försökte sovjetunionen 
att vinna nya trosfränder och territorier, 
medan motståndarna genom sina polis-
myndigheter försökte stoppa den socialis-
tiska expansionen.

Finland fick efter sin självständighet 1917  
snabbt en nyckelroll i jakten på kommunis-
tiska spionnätverk med verksamhet i län-
der som frankrike, England, Usa, ka na da 
och Japan. helsingfors var sedan tsartiden 
välbekant för såväl den ryska aristokratin 
som bolsjevikerna. I de flotta societetssa-
longerna i den finska huvudstaden frottera-
de de sig med varandra och med samhällse-
liten och diplomatkåren.

sovjetmakten var snabb med att knyta 
till sig societetskretsar, militärer och jour-
nalister genom stora fester och mottagning-
ar på sina nyetablerade representationer. 
Arrangemangen som flödade av vodka och 
kaviar var lika viktiga för det sovjetiska 
spionaget som underrättelser om industri- 
och försvarsanläggningar. i förbudstidens 

finland hade ryssarna lätt att locka till sig, 
och snärja, inflytelserika personer. 

ofta var värdarna ovetande om vad som 
försiggick mellan skålarna. i de mondäna 
kretsarna rörde sig dåtidens kändisar. En 
var skulptören Wäinö aaltonen som främst 
gått till eftervärlden för sin klassiska staty 
av löparen Paavo nurmi. förskräckt läm-
nade han sällskapet sedan han förstått att 
samvaron var täckmantel för spionage.

den omfattande och olagliga underrät-
telseverksamheten i finland som förekom-
mit i många år avslöjades 1933, sedan en 
fotograf vid generalstaben bilat till östgrän-
sen och där försvunnit in i sovjetunionen. 
att hans avhopp berodde på spionage och 
fruktan för att bli avslöjad var uppenbart, 
eftersom han i tjänsten hade rest runt i lan-
det och fotograferat försvarsanläggningar 
och krigsmateriel.

Med hjälp av de avslöjade spionnätver-
ken i finland kunde andra länders säker-
hetsorgan nysta upp egna spionnätverk. 
Åtminstone Helsingfors och Paris fick upp-
leva stora spionrättegångar. stockholm som 
under krigsåren blev ett sjudande spion- 
centrum fungerade före krigsutbrottet 1939  
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mest som genomgångsort för flyende bol-
sjeviker och agenter på väg till och ifrån 
Moskva.

de mycket effektiva insatserna från den 
finska säkerhetsmyndigheten Detektiva cen- 
 tral po lisen ledde till internationell upp-
märk samhet på högsta nivå, hos bl a ameri-
kanska underrättelsetjänstens chef J. Edgar 
hoover och Usa:s regering. lov orden krön- 
tes med internationella förtjänst teck en som 
frankrikes främsta utmärkelse, hederslegi-
onen.

om spionaget berättar med inlevelse den  
finlandssvenska författaren K-G Olin i bo-
ken Spionkriget. författaren som skrivit 
tjugotalet populärhistoriska böcker beskri-
ver vad han kallar ”sin tids största interna-
tionella spionhärva”. 

han ger en initierad inblick i spionring-
arnas uppkomst och utbredning. allt med 

spännande detaljer som hör genren till – 
mikro film i cigaretter och andra spion göm-
mor, de fala kvinnorna och smarta och be-
räknade kärleksrelationerna inte att för-
glömma.

olin är påläst i ämnet och på den ak-
tuella tiden. resultatet är en journalistisk 
summering av redan utkommen litteratur, 
även med ibland fantasifulla vittnesmål av 
sovjetemigranter, s k kirunasvenskar, som 
lyckats återvända till bl a sverige.

för svenska läsare ger han en nyttig på-
minnelse om tillkomsten, och delvis upp-
lösningen, av kommunisternas planer på 
att utvidga revolutionen genom nationella 
garden till de nordliga delarna av sverige, 
finland och norge.

Recensenten är författare till flera böcker 
om ”kirunasvenskarna”.
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”marinen mot media, spel mot ett mål. 
storseger för försvaret” skrev Jan scherman 
i en raljant krönika i Svenska Dagbladet 
den 3 november 2014 med anledning av 
den då pågående underrättelseoperationen 
i stockholm skärgård som syftade till att 
klarlägga om någon undervattensfarkost 
kränkt svenska vatten. 

Med den signalen skulle man tycka att 
nils–ove Janssons bok Omöjlig ubåt, som 
påpassligt lanserades dagen efter, är ute i 
ogjort väder. alla, allmänhet som journalis-
ter, vet tydligen att försvarets ubåtsrappor-
ter varit riktiga? Men nej, scherman fort-
sätter sin krönika med att säga ”Militärens 
informationsövertag fanns även tidigare. 
Men inte lika påtagligt. då framtvingades, 
delvis som en följd av mediernas ifrågasät-
tande rapportering, kommissioner och ut-
redningar. Misstag, feltolkningar och mink-
ljud flöt upp till ytan.” Inte ett ord om att 
kommissionerna faktiskt fastställt att det 
förekommit kränkningar. 1995 års kom-
mission utnyttjade enbart teknisk bevis-
ning och inga optiska rapporter men kon-
staterade ändå nio säkra kränkningar, ba-
serade på 10 olika tekniska bevis.

Omöjlig ubåt skall ses som ytterliga-
re ett försök att övertyga oss alla om att 
kränkningar har förekommit och att de in-
gått i olika, omfattande operationer vilka 
utgjorde krigsförberedelser mot sverige. 
författaren skriver i sitt förord att den sto-
ra mängd iakttagelser, 2 587 stycken av fö-
remål och 239 från dykare, som rapporte-
rats mellan 1981 och 1994 inte legat till 
grund för kommissionernas slutsatser be-
träffande kränkningar och att man därför 
inte kunnat se hela bilden. den presenterar 
nils-ove Jansson här.

han inleder sin bok med tydliga, kort-
fattade redovisningar av rapporterade in-
cidenter med konventionella ubåtar vid 
huvudskär, i sundsvallsbukten, vid Mäl-
sten, stockholms mellersta skärgård och 
Utö. författaren kan i många fall visa de 
teckningar som rapportörerna gjorde di-
rekt efter iakttagelserna och de är myck-
et övertygande.

Jansson fortsätter sedan med att redovisa 
iakttagelser av förmodade strategiska ubå-
tar i gullmaren och i Ålandsförträngningen. 
därefter tar han upp undervattensfarkos-
ter som observerats vid singö, i lilla vär-
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tan, hållsviken söder om trosa och ett an-
tal observationer vid Karlskrona. Här finns 
också en mycket dramatisk skildring av 
hur jagaren Halland i september 1982 var 
ytterligt nära att ramma en, vad man vid en 
senare analys uppfattade, undervattens far-
kost. observatörernas beskrivningar av fö-
remålen kan författaren matcha mot bil der 
av olika sovjetiska farkoster på ett över-
tygande sätt. sista avsnittet av redovisade 
observationer handlar om dykare i närhe-
ten av Muskö, i stockholms norra skärgård 
och i Bråviken. Även här kan författaren 
visa hur väl berättelserna stämmer med då 
existerande utrustning i sovjet/ryssland.

i nästa avsnitt tar författaren upp exem-
pel på de bevis ubåtskommissionen 1995 
faktiskt använde sig av i sin rapport som 
bottenspåren i hårsfjärden, varsnäsfjärden, 
danziger gatt och vid gotlandskusten. se-
dan visas kända undervattensfarkoster vil-
kas konstruktioner väl stämmer med spå- 
 rens struktur. Ytterligare bevis låg till 
grund för 1995 års ubåtskommission: sabo- 
tage i minlinjer, inspelade utslag i magnet-
slingor och aktiva hyrofonkontakter med 
i vissa fall mycket tydliga bilder som t ex 
1984 i vidingefjärden och 1992 vid häv-
ringe. 

redovisningen av indikationer avslutas 
med ett avsnitt om ”kavitationsljud” som 
uppstår som en effekt av en roterande pro-
peller. det är främst runt dessa fenomen 
som tvivlen funnits och författaren förkla-
rar ingående hur ”minkdebatten” uppstått. 
Även det s k ”typljudet”, som länge var en 
gåta för marinen, förklaras med att ljudet 
härrörde från strömmingsstim. tyvärr men 
kanske förståeligt, fick ju dessa båda feno-
men ett dominerande inslag i debatten. allt 
kunde förklaras och avföras som minkar 
och strömming! 

trots alla rapporter och marinens eg-
na observationer lyckades man ju aldrig 

tvinga upp (eller sänka) en ubåt. Enligt 
författaren var man nära flera gånger som 
t ex vid Muskö, sandhamn, hårsfjärden, 
oxelösund och hävringe men det gick allt-
så inte, och läsaren får goda förklaringar 
varför. Även när resultatet berodde på ma-
rinens egna misstag redovisas.

så långt i boken handlar det om egen 
sida: rapporter, indikationer, observationer 
och åtgärder. det framgår att det är helt 
klart att vi utsatts för omfattande och av-
siktliga kränkningar. tvivlarna får svårt att 
blunda för de övertygande bevis som pre-
senteras.

nu växlar Jansson sida och försöker vi-
sa vem som gjort det och varför. härmed 
blir bevisläget naturligtvis sämre, men för-
klaringarna och teorierna är i de flesta 
fall övertygande. han inleder med en be-
skrivning av den marina spetsnaz-organi-
sationens struktur och verksamhet i all-
mänhet och den i Östersjön grupperade i 
synnerhet. dess utrustning, träning och 
operationsmönster beskrivs ingående och 
läsaren får direkt en koppling till de olika 
observationerna i svenska vatten som tidi-
gare redovisats. slutsatsen är klar: det var 
sovjet/ryssland som låg bakom inträng-
ningarna. vår kunskap om spetsnaz var 
relativt god, så framställningen bygger på 
säker grund.

Efter dessa redovisningar övergår förfat-
taren till att beskriva sina egna teorier om 
motiv som väst respektive öst skulle kunna 
ha haft för att operera i svenska vatten. inte 
helt överraskande landar han i att ”enstaka 
ubåtsintrång kan ha gjorts av flera natio-
ner med varierande syften…”, men” motiv 
för systematiska ubåtskränkningar under 
det kalla kriget, och med en ökad frekvens 
och omfattning under 1970-och 1980-talet, 
fanns enbart hos sovjetunionen.” 

varför var de här kan man då fråga sig. 
Även detta besvarar Jansson med att redo-
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visa olika syften, främst utifrån kärnva-
penstrategiska förhållanden. sovjet frukta-
de att nato förberedde överraskande kärn-
vapenanfall utgående från de stora, främst 
marina, övningar man genomförde. därför 
lade WP ner stora ansträngningar på att 
upptäcka och förekomma sådana angrepp. 
i detta spel inbegrep sovjet, enligt förfat-
taren, också sverige. det skedde med för-
beredelse för sabotage och neutralisering 
av svensk ledning och svenska stridskraf-
ter. Man skulle utnyttja sabotagepatruller 
mot personer och centrala ledningsfunk-
tioner, desarmera våra förutlagda minsys-
tem och lägga ut atomminor i våra far-
vatten. i den strategiska kampen skulle 
sovjet också utnyttja golf-ubåtar i bland 
annat Bottenviken för att därifrån i skyd-
dade lägen kunna nå mål i nordatlanten. 

för att ytterligare stärka sin hypotes 
jämför sedan författaren de redovisade syf-
tena, inlagda på en tidslinjal, med inkom-
na rapporter. På så sätt kan han förklara 
de flesta av de incidenter han inledningsvis 
redovisat i boken. så också inträngning-
en av U 137 i gåsefjärden i oktober 1981. 
att den kränkningen var avsiktlig är klart, 
men syftet? här säger författaren utan för-
behåll: ”vilket var då uppdraget? U137 
fick order att gå in i Gåsefjärden för att as-
sistera och ta ombord spetsnaz-dykare som 
haft till uppgift att förbereda utplacering 
av kärnladdningar (atomminor) inom ma-
rinbasen i karlskrona…”. detta kan han 
rimligen inte veta, men väl tro. 

tyvärr behandlar nils-ove Jansson si-
na teorier och hypoteser (i och för sig san-
nolika) med samma säkerhet som han på 
goda grunder använt sig av när det gäller 
att redovisa de faktiska observationerna, 
beskrivningen av våra åtgärder, beskriv-
ningarna av sovjetiska resurser och redo-
visningarna av natos respektive WP:s sto-
ra övningar. det är synd, eftersom en kri-

tisk läsare kan tycka att om författaren ut-
talar sig så tvärsäkert i frågor han inte gär-
na kan ha absolut kunskap om, finns det 
risk att även de redovisade faktiska förhål-
landena kan vara behäftade med osäkerhet. 
Problemet bottnar i att författaren avstått 
från källhänvisningar av sekretesskäl vilket 
måste respekteras, men det skapar natur-
ligtvis bekymmer för läsaren. Man får helt 
enkelt bedöma hans påståenden utifrån eg-
na erfarenheter och uppfattningar. 

detta sagt har kommendören av 1. gra-
den nils-ove Jansson lagt ned ett impone-
rande arbete för att beskriva och förklara 
alla de, för de flesta, obegripliga och upp-
repade kränkningar vi varit utsatta för un-
der främst 1980-talet. vi har fått en upp-
slagsbok, ett ”facit”, och en argumenta-
tionssamling som väl fyller sin plats, och 
för detta kan vi vara tacksamma. han av-
slutar sin framställning med att ställa frå-
gan ”Åt ryska sjömän frukost i den svens-
ka skärgården?” svaret är ”ja, säkert”.

om man genom att dänga boken i huvu-
det på de notoriska skeptikerna kan få ock-
så dem att ta sitt förnuft till fånga är väl ty-
värr inte självklart. den engelska förening-
en ”the flat Earth society”, där medlem-
marna hävdade att jorden är platt, lades 
inte ned förrän 2001! att övertyga funda-
mentalister och konspirationsteoretiker tar 
tid och kräver mer än en aldrig så väldoku-
menterad bok.

recensenten är generalmajor och ledamot 
av kkrva.
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Om ubåtar och kön
av Olof Santesson

titel:
Det dolda hotet – 12 forskare om ubåtar
redaktör:
Andreas Lindroth
förlag:
Statens maritima muséer, Karlskrona 2014

titeln associerar till U 137 och sjö-
militär historia. Sådana inslag finns. Men 
läsaren, som kanske kan förväntas ha sitt 
huvudsakliga intresse för ubåtar ur ett va-
pen- eller stridstekniskt perspektiv med ex-
empel från de två världskrigen och/eller det 
kalla kriget, får åtskilligt mer att fundera 
över. det dussin forskarinlägg som histori-
kern och forskningssamordnaren andreas 
lindroth vid Marinmuseum i karlskrona 
har tråcklat ihop i antologin Det dolda ho-
tet innehåller mycken kulturanalys, inte 
minst i termer av manligt och kvinnligt – 
frågor som här ytterst visar sig kunna gälla 
synen på neutralitetspolitiken och försva-
ret av landet.

vilket är det dolda hotet? det sägs vara 
riktat mot fiendens fartyg, mot de egna be-
sättningarna som ska arbeta tillsammans 
under ytan, mot politikernas och försva-
rets trovärdighet och befolkningens sinnes-
frid under 1980-talets undervattenskränk-
ningar. redaktörens vittförgrenade ledmo-
tiv är inte helt lätt att ta till sig. Men man 
kan nog ändå få behållning av kapitlen var 
för sig, när historiker, arkeologer, etnolo-
ger, sociologer och kulturvetare griper tag 
i sina ämnen. 

fortsättningsvis – utan något försök att 
mer fullständigt återge forskarnas mödor – 
korta upplysningar om vad som bjuds:

som t ex att en musikvetare, linda 
Maria koldau, tar plats och hanterar vad 
hon kallar ”ubåtsmyten” utifrån filmens 
värld med dess musik- och ljudeffekter. 
hennes kapitel ingår i den tunga del av bo-
ken som kallas ”kultur- och genusanalys”, 
där hon bl a skriver att ”ingen ubåtsfilm 
kan förstås på rätt sätt” utan djup kunskap 
om den historiska och tekniska bakgrun-
den.

dessförinnan har man mötts av ”risker 
och olyckor” med ett inledande kapitel 
kring minsprängningen av Ulven i april 
1943, en av de händelser under andra världs- 
kriget som mest berörde svenska folket, sär-
skilt under de dygn då hoppet fortfarande 
fanns att besättningen var i livet. i centrum 
står här en diskussion kring den plånbok, 
tillhörande ubåtsmaskinisten av 2. graden 
gustav roslund, som bärgades från vraket 
och sparades av hans änka och numera in-
går i en museisamling. författaren, arkeo-
logen Mirja arnshaw, för ett resonemang 
som utmynnar i frågan: vems är historien. 

”Är det individer eller kollektiv, civila eller 
militärer, offer eller hjältar som ska beto-
nas och hur påverkar dessa val vår bild av 
historien?”

tillsammans med kollegan anna McWil-
liams ger hon också ett arkeologiskt per-
spektiv på det rysk-finska ubåtskriget 1942 
med strider ubåt mot ubåt. i samma del, 
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och därefter insprängt litet här och var, mö-
ter vi mer konventionellt några av ubåts-
världens pionjärer och deras verk, som in-
te kunde hålla sig länge under vattnet utan 
endast var ”dykbåtar”. dit hör den danska 
Dykkeren, den tyska U 1, som till skillnad 
från övervattensfartygen inte fick ett riktigt 
namn av misstänksamma amiraler, och den 
svenska marinens första ubåt Hajen 1904, 
vars historia visar däremot att våra sjöoffi-
cerare var anmärkningsvärt öppna för det 
nya vapnet och tidigt såg dess potential – 
inte bara i skärgårdsförsvaret utan även of-
fensivt.

delen ”liv ombord” sätter i centrum 
besättningarnas kamratskap, den självkla-
ra inordningen i en hierarki, känslan av ut-
valdhet och den extrema trångboddheten; 
klaustrofobi är uppenbart främmande för 
alla. Mest dramatisk är förstås historikern 
kathrin orths kapitel ”tyska ubåtsmäns 
kampvilja 1939–1945”; stridsmoralen var 
hög in i det sista – kanske inte minst på 
grund av att man fick bättre mat än det tys-
ka folket och dess krigsmakt i övrigt.

Mer av samlingsbokens tendens finns i 
historikern Jan rügers text om U 1, ”en 
torpedformad stålkropp”. här skrivs bl a 
att ”ubåten var starkare präglad av sexuell 
laddning än andra skärningspunkter mel-
lan teknik, krig och manlighet”. den nära 
förbindelsen mellan krigs- och sexuell upp-
levelse var speciellt tydlig. ”Även i mer of-
ficiella beskrivningar av ubåtsbesättningar-
nas hantering av torpeder skiner den sexu-
ella lusten igenom”, hävdar han.

kultur- och genusanalysen inleddes med 
två kapitel kring U 137 och incidentens 
mottagande i sverige. genusvetenskaparen 
anna lundberg och ekonomdoktoranden  
Emma rosengren diskuterar föreställning- 
ar om genus, nationalitet och etnicitet i me-
dierapporteringen med utgångspunkt bl a 
i tidningarnas skämtteckningar om hjäl-
tar och skurkar och konstaterar senare att 

den forskare som granskar ”det manliga 
beskyddets logik” möter motstånd. stats-
vetaren cecilia Åse vidgar resonemanget 
till att omfatta den svenska neutraliteten 
och finner i den, förutom att den är defen-
siv och därmed riskerar att uppfattas som 
omanlig, en inneboende genusproblematik: 
den kunde stå stark så länge den respekte-
rades av andra länder.

”att vara beroende av andras respekt och 
uppfattning om en själv har historiskt för-
knippats med feminitet och kvinnor”, skri-
ver hon. hoppsan! Men den svenska mi-
litärens position stärktes enligt författaren 
när det kom fram att den grundstötta ubå-
ten medförde kärnvapen, ty ”i en allt mer 
militariserad omvärld” blir militärens sta-
tus och ställning i samhället stärkt av att 
människor känner sig rädda. Ett tanke-
väckande påstående i vår akademi?

De flesta känner kanske mer igen sig, när 
ledamoten lars Wedin i slutkapitlet skri-
ver om svensk marin strategi under 1900-
talet. han anser beskt att den övriga de-
len av försvarsmakten ofta har relativt li-
ten förståelse för de speciella förhållanden 
som råder till sjöss och för marin diploma-
ti. resonemanget utmynnar inte helt ovän-
tat i en stark kritik av de andra försvars-
grenarna. ”dessa har snarast strävat efter 
att begränsa flottans uppgifter till fleet in 
being kustnära inom ramen för en defen-
siv invasionsförsvarsoperation.” Mot det-
ta har stått sjöofficerares förståelse för att 
bestrida en angripares herravälde till sjöss, 
hindra eller åtminstone senarelägga ett in-
vasionsförsök, vartill kommer försvaret av 
sjövägarna.

onekligen ett annat sätt att diskutera 
den militära rollen – eller, rättare sagt, en 
av tolv delvis olika ambitioner att utvinna 
vad som rör sig under ytan. Mycket ryms i 
en till omfånget rätt lagom bok.

recensenten är ledamot kkrva.
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Vapenexport – varför?
av Petter Wulff

titel:
Saudivapen. Hycklande politiker, ljugande 
tjänstemän och hemliga spioner – en politisk 
thriller om svensk vapenhandel
författare:
Bo-Göran Bodin & Daniel Öhman
förlag:
Albert Bonniers 2014

en av senare års största inrikesnyheter är 
avslöjandet hur totalförsvarets forsknings-
institut planerade att bygga en vapenfabrik 
i saudiarabien. detta dagens Eko-scoop 
har nu kommit i bokform, och det har bli-
vit en läsvärd politisk thriller, där de båda 
reportrarna, Bo-göran Bodin och daniel 
Öhman, turas om att föra pennan. 

Boken är delvis ”en story om en story”, 
där vi får del av vardagsslitet bakom de 
dramatiska Eko-avslöjandena våren 2012. 
vi noterar att familjelivet kommer i kläm 
i jakten på ansvariga politiker och myn-
dighetsrepresentanter. reportrarnas dåliga  
samvete för detta beskrivs liksom deras 
rädsla för att kanske ha missat något i vapen- 
affären som gör att storyn spricker. En an-
nan rädsla är att de är förföljda av repre-
sentanter för den verksamhet de undersö-
ker. det är lätt att känna sympati för des-
sa avslöjare, som också avslöjar sina eg-
na svagheter. attityden skiljer sig från in-
tervjuobjektens, där det finns en anmärk-
ningsvärd ovilja att förklara och försvara 
de militära exportsträvandena. det hör till 
det sorgliga i denna affär.

som så många frågor är den om vapen-
export mindre enkel än den kan synas från 
håll. därifrån kan exporten framstå som 
moraliskt tvivelaktig eller förkastlig. Men 
den kan också från håll framstå som själv-
klar enligt argumentationskedjan: om vi 
har rätt att försvara oss, så har andra län-
der det också, och om de har rätt att köpa 
vapen, så måste vi ha rätt att sälja dem. 

går man närmare in på problemet blir 
det mer komplicerat. Ett uttryck för kom-
plikationen är att det krävts nio sidor lag-
text för att reglera sveriges export av det 
som kallas krigsmateriel. lagen ska avvä-
ga fördelar – i huvudsak för sverige – mot 
nackdelar, som i huvudsak kan drabba 
mottagarlandet eller dess grannar. 

Bodin och Öhmans bok är, som sagt, 
framför allt en politisk thriller, där avslö-
jare och de som ska avslöjas försöker över-
lista varandra. Men här och var glimtar det 
till av argument för vapenexporten; både 
inhemska och internationella. Ett sätt att 
läsa boken är att begrunda dessa argument. 
de tillhör, med någon komplettering, föl-
jande kategorier:
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Stöd för det svenska försvaret. En na-
turlig utgångspunkt är att de vapen vi pro-
ducerar ska vara till nytta för den svenska 
försvarsmakten. i boken dras en före det-
ta flygvapenchef in i ett engagemang med 
saudiarabien för att han vill hjälpa sin gam- 
la organisation. Att sälja svenska flygplan 
blir ett sätt att rädda svenska flygflottiljer  
från nedläggning (s 109). det har ibland  
hetat att sverige behövde vapen med 

”svensk profil”, d v s att de skulle vara an-
passade till sveriges särskilda förutsättning- 
ar vad gäller terräng och närområde. här 
finns ett dilemma: Ju mer svensk profilen är, 
desto mindre anpassad är den för en större 
internationell marknad, och ju sämre blir 
förutsättningarna att hålla liv i en avance-
rad vapenindustri.

Arbetstillfällen. de svenska försvarsföre- 
tagen sysselsätter idag ca 30 000 människor.  

”Jobb och exportinkomster” framhölls av 
statsministern som argument att inte omprö-
va saudiöverenskommelsen (s 279). saudi- 
affären välsignades av foi:s gd som ett 
sätt att slippa säga upp folk, när försvars-
maktens beställningar krympte (s 159-160). 
För Saab var försäljning av det flygburna 
spaningssystemet Erieye av sådan betydel-
se att man satte upp svenska höga militärer 
och saudiska nyckelpersoner på avlönings-
listan (s 121).

Teknikutveckling. den svenska vapenin-
dustrin är högteknologisk med JAS-flygplan 
och ubåtar som profilprodukter. Företagen 
tillhör ”navet i de regionala innovations-
systemen” (Ny Teknik, 2014-09-10). här 
kan man kanske invända, att de som ut-
vecklar de högteknologiska produkterna 
får antas vara människor, som är öppna för 
nya idéer och lösningar. de borde vara en 
tillgång i vilken bransch som helst.

Handelsutbyte. En talesperson för reger-
ingen förklarar i boken spontant att ”de 
ekonomiska och politiska konsekvenserna 

skulle bli för stora, handeln med regionen 
skulle kollapsa”, om man bröt avtalet med 
saudiarabien (s 321). Mot den bakgrunden 
kan man tänka sig att möjligheterna till ut-
vecklad handel med landet var något som 
drev på att avtalet skrevs.

Det finns också mer internationellt orien- 
terade argument för svensk vapenexport,  
som delvis tas upp i boken. Ett originellt  
sådant är: vapen för dialogmöjlighet. vapen- 
försäljning skulle kunna ses som ett sätt att 
inleda en dialog med andra länder; ge möj-
lighet att utveckla argument om mänskli-
ga rättigheter och demokrati. Med den lo-
giken skulle det bli viktigare med vapen-
export ju mer främmande och odemokra-
tisk mottagarregimen var. i saudiaffären 
används detta argument av en socialdemo-
krat – kent härstedt, som varit en företrä-
dare för mänskliga rättigheter. han kon-
staterar att ”det som är viktigt är den di-
alog som finns i mötena” (s 96). typiskt 
nog är han bara tillfälligt inkallad att han-
tera saudi-ärendet, och idén om vapenex-
port som dörröppnare för en demokratise-
rande dialog återkommer inte hos de när-
mare berörda.

Minska köparberoendet. den internatio-
nella vapenhandeln är en verksamhet, som 
ofta är kopplad till politiska villkor och/el-
ler ljusskygga privata aktörer. här skulle 
sverige kunna agera mer öppet och rätt-
framt. i den andan framhöll en kontaktper-
son för saab i saudiarabien: ”till skillnad 
från amerikanerna ger vi er tillgång till all 
teknologi” och förklarade att ”köper ni av 
oss slipper ni politiska influenser... Vi har 
ingen dold agenda”. det var nu inte riktigt 
sant. tvärtom kännetecknas saudiaffären 
av ambitiösa försök att föra svenska folket 
bakom ljuset.

Stöd i terroristkampen. om man ser kam-
pen mot terrorismen som ett övergripan-
de globalt intresse, så framstår hjälpen 
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till saudiarabien i ännu en annan belys-
ning. då kan landets roll som motstånda-
re till al-Qaida motivera vapenförsäljning. 
Möjli gen var det saudiarabiens roll i kam-
pen mot terrorismen, som statsministerns 
press ekreterare tänkte på, när hon förkla-
rade att ”viktiga säkerhetsintressen skulle 
vara i fara” (s 321), om vapenexportavta-
let hävdes.

Bland internationella argument för 
svensk vapenexport kunde man också tän-
ka sig några, som inte tyckts ha använts i 
detta fall.

Försvar en rättighet för varje land. om 
vi i sverige anser oss behöva väpnade styr-
kor för att skydda landet, så kan vi inte 
förneka andra länder samma rätt. det be-
tyder dock inte att andra länder skulle ha 
en rätt att skaffa svenska vapen.

Defensiva vapen. Under kalla kriget ta-
lades det ibland om försvaret som ”den 
svenska igelkotten”. det gav bilden av 
ett land som bara ville skydda sig. det är 
en intressant bild med viss koppling till 
saudiaffären. där talades det inlednings-
vis om försäljning av flygplan för luftöver-
vakning (s 106) och antitankvapen (s 458). 
Det radarförsedda flygplan som Saab er-
bjöd var inget vapen men skulle ge möjlig-
het att tidigt upptäcka fiender som hotade 
landet. de antitankvapen, som också dis-
kuterades, skulle innebära en möjlighet att 

stoppa stridsvagnar och pansrade fordon. 
det låter inte orimligt att sälja utrustning 
med sådan defensiv profil. 

Men saudiaffären stannade inte vid 
det. Ett vidlyftigt Memorandum of Under-
standing från 2006 talade om ett brett 
svenskt militärtekniskt stöd. inom den 
ramen kom parterna fram till att sverige 
skulle bygga en vapenfabrik i saudiarabien, 
som ska kunna ”producera olika produk-
ter” (s 171). någon begränsning till defen-
siva vapen fanns inte längre.

summa summarum är vapenexport ing-
en lätt fråga att ta ställning till. att väga 
mänskliga rättigheter mot mer handfasta  
ekonomiska argument eller att väga det 
egna landets säkerhet mot ökad vapentill-
gång i världen innebär svåra avgöranden. 
de mår knappast bra av att undanhållas 
en allmän diskussion. Bodin och Öhman 
har därför genom sin reportageserie och 
sin bok om saudiaffären gjort en viktig de-
mokratisk insats. det kan förhoppningsvis 
få de berörda att se över argumenten för 
pågående och framtida vapenexportpro-
jekt, så att dessa kan presenteras i allmän-
na medier. det vore boken – och demokra-
tin – värd. 

recensenten är tekn lic vid tekniska hög-
sko lan.
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frågan om i vilken utsträckning folkrätts-
liga normer reglerar statlig spionage- och 
underrättelseverksamhet har av och till 
sys selsatt folkrättsvetenskapen, dock långt 
ifrån i sådan utsträckning som dess prak-
tiska betydelse för utrikespolitikens gestalt- 
ning och för militära, teknologiska, ve-
tenskapliga eller ekonomiska analyser och 
tolkningar förtjänar. Måhända består en 
bidragande orsak därtill i att staters spio-
nage- och underrättelseverksamhet på ett 
så grundläggande sätt vilar på den skenba-
ra juridiska orimligheten att hemlig infor-
mationsinhämtning å ena sidan inte är for-
mellt förbjuden utan tvärtom tolereras i be-
tydande grad och praktiseras ömsesidigt i 
mellanstatliga förhållanden medan å andra 
sidan den som grips misstänkt för spioneri 
överallt riskerar att lagföras i enlighet med 
de rättsliga bestämmelserna i den stat som 
blivit föremål för denna verksamhet.

I folkrätten saknas en definition av ter-
men spionage.1 Enligt en vedertagen upp-
fattning kännetecknas det av att statliga 
myndigheter i en stat anskaffar militära, 
politiska, teknologiska, vetenskapliga eller  

ekonomiska informationer i en annan stat 
som inte är öppet tillgängliga. delvis har 
varje gränsöverskridande inhämtning av 
upplysningar genom statliga myndigheters 
försorg, oberoende av om den är riktad 
mot andra stater, internationella organisa-
tioner, företag, forskningsinstitutioner eller 
individer, kommit att sammanfattas under 
detta begrepp. Även om tillvägagångssättet 
kan vara helt öppet, kommer förvärvet av 
de eftertraktade underrättelserna som re-
gel att ske av dolda motiv eller falska före-
speglingar och måste avse icke-offentlig in-
formation.2

författaren av den här anmälda boken, 
översten fabien lafouasse, som absolve-
rat krigsskolan (École de guerre, emel-
lanåt benämnd collège interarmées de 
défense) i Paris och numera undervisar i 
offentlig rätt och folkrätt vid universite-
tet Paris i-Panthéon-sorbonne, riktar fo-
kus av sin 492 sidors avhandling på den in-
ledningsvis omnämnda folkrättsliga para-
doxen. i sex delar – om (1) militär under-
rättelseverksamhet i väpnade konflikter,3 
(2) spionageverksamhet utanför territorier, 
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i synnerhet i det fria havet, i den yttre rym-
den och i cyberrymden,4 (3) spionaget som 
kränkning av staters suveränitet,5 (4) in-
kräktande spionageoperationer till havs 
och i luften,6 (5) spionage genom diploma-
ti,7 (6) spioner placerade hos internationel-
la organisationer8 – erbjuder lafouasses 
mycket väl dokumenterade arbete en tydlig 
och heltäckande bild av den på statlig spio-
nage- och underrättelseverksamhet tillämp-
liga folkrätten.9 den är mycket väl utförd 
inom ramen för de metodiska avgränsning-
ar han redogör för.10 relevant internatio-
nell och nationell rättskipning och dokt-
rin på franska, engelska och tyska utvär-
deras på ett fullständigt och fullödigt sätt, 
däribland svenska referenser avfattade på 
dessa språk. Boken präglas av ett okonst-
lat språk; till läsarens gagn kännetecknas 
framställningen såväl av en hög vetenskap-
lig och pedagogisk ambition som av en ge-
nom militärt ledarskap uppövad kommu-
nikationsförmåga. Med tanke på frågans 
komplexitet är denna avhandling en an-
märkningsvärd bedrift.

Ur bokens rika innehåll förtjänar tre 
ämnen av mera grundläggande karaktär 
att framhävas speciellt, inte minst med tan-
ke på att den aktuella diskussionen kring 
massövervakningen genom den amerikan-
ska säkerhetsmyndigheten national securi-
ty agency (nsa) understrukit deras åter-
kommande betydelse: (1) principen om det 
fredstida spionagets tillåtlighet, (2) frågan, 
huruvida statlig spionage- och underrättel-
severksamhet i en annan stat utgör kränk-
ning av den senare statens territoriella su-
veränitet, samt (3) frågan, huruvida stat-
lig spionage- och underrättelseverksamhet 
i en annan stat utgör brott mot non-inter-
ventionsprincipen.

Principen om det fredstida 
spionagets tillåtlighet
till skillnad från behandlingen av spio-
ner i väpnade konflikter saknas i folkrät-
ten uttryckliga regler om fredstida spiona-
ge. staterna och den helt övervägande ma-
joriteten i den folkrättsliga litteraturen för-
utsätter att spionage som sådant är folk-
rättsligt tillåtet.11 som skäl härför anförs 
en sedvanerättslig tillåtlighetssats baserad 
på dels statspraxis och staternas rättsliga 
övertygelse, dels den s k lotus-principen,12 
enligt vilken staterna på grund av sin suve-
ränitet och den därur rörande handlingsfri-
heten har tillåtelse till allt vad som inte är 
uttryckligen förbjudet.13 den folkrättsliga 
rättsbildningen har emellertid inte medfört 
ett förbud mot spionage. Ett sådant kan 
bara följa av mellanstatliga överenskom-
melser eller av internationell sedvanerätt. 
skulle förenta nationernas generalförsam-
ling anta en resolution mot utländska un-
derrättelsetjänsters informationsinhämt-
ning – såsom exempelvis skett i resolutio-
nen 68/16714 –, har den endast politisk eller 
moralisk tyngd. 

internationella överenskommelser om 
ett förbud mot eller ett avstående från spi-
onage har upprepade gånger föreslagits i 
litteraturen och diskuterats mellan olika 
stater,15 men ännu så länge har inga sådana 
avtal ingåtts. framväxten av en sedvane-
rättslig regel som skulle förbjuda spionage- 
och underrättelseverksamhet förhindras av 
det faktum att staterna betraktar spionage 
som ett legitimt sätt att inhämta kunskap 
för lägesbedömningar och beslutsfattande 
i den politiska arenan och att en avstående 
statspraxis, beledsagad av en motsvarande 
rättslig övertygelse, lyser med sin frånvaro.
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den omfattande utvärderingen av rätt-
skipning ger vid handen att domstolarna 
med hänvisning till lotus-principen i de 
allra flesta av de undersökta fallen utgår 
från spionageverksamhetens tillåtlighet. 
författaren understryker att domskälen of-
ta framhåller det speciella förhållandet att 
spionageverksamhet i fred eller i krig inte 
är folkrättsligt förbjuden och att den såle-
des inte i sig utgör en kränkning av folkrät-
ten, utan tvärtom anses vara förenlig med 
den, men att folkrätten å andra sidan sam-
tidigt tillåter spionens lagföring genom den 
utspionerade staten även då spionen hand-
lat helt och hållet utanför denna stats ter-
ritorium.

lafouasse förtydligar att det är viktigt 
för den rättsliga bedömningen av spiona-
ge att åtskillnad görs mellan nationell och 
folkrättslig rättstillämpning. den omstän-
digheten att ett visst beteende är straffbe-
lagt enligt nationell straffrätt måste inte be-
tyda att samma beteende vore otillåtet på 
den internationella nivån.16 det står den 
stat som blivit utspionerad fritt att med 
åberopande av sin suveränitet och den där-
ur följande handlingsfriheten i den egna 
strafflagstiftningen sätta spioneri för främ-
mande underrättelsetjänsters räkning un-
der straff. På grundval av skyddsprincipen 
kan nationell straffrätts tillämpningsområ-
de utsträckas till att omfatta spionerihand-
lingar som företas på främmande territo-
rium.

Eftersom spionage som sådant inte är 
förbjudet enligt folkrätten, utgör det inte 
heller någon folkrättsstridig handling, för 
vilken ansvar skulle kunna utkrävas.17 av 
denna anledning kan de stater som blivit 
föremål för massövervakning genom nsa 
varken kräva en formell ursäkt som gott-
görelse eller vidta motåtgärder.18

Frågan om kränkning av 
territoriell suveränitet
de folkrättsjurister som hävdar att spio-
nage- och underrättelseverksamhet skulle 
vara förbjuden enligt folkrätten hänvisar 
ofta till att spionage utgör en kränkning av 
den utspionerade statens territoriella su-
veränitet.19 territoriell suveränitet innebär 
att statens myndigheter har ett maktmono-
pol inom territoriet, d v s att ingen stat äger 
utöva jurisdiktion inom en annan stats ter-
ritorium utan den senares medgivande. 
således anses spionageverksamhet av ut-
ländska myndighetsföreträdare inom ter-
ritoriet vara utövande av jurisdiktion som 
är oförenligt med den utspionerade statens 
territoriella suveränitet.20 detsamma sägs 
gälla för spaningsflygningar av förarlösa 
flygfarkoster i annan stats luftrum.

såsom lafouasse rätteligen framhåller, 
förbiser denna uppfattning emellertid att 
det inte är spionageverksamheten i sig som 
är förbjuden enligt folkrätten, utan spio-
nens eller drönarens intrång i främman de 
land-, vatten- eller luftterritorium. Brottet 
mot folkrätten utgörs inte av spionageverk-
samheten utan av den kollaterala kränk-
ningen av statens territoriella suveränitet.21 
i den utsträckning spionage- och under-
rättelseverksamheten inte kräver något in-
trång i främmande territorium – eftersom 
den t ex utövas med tekniska hjälpmedel 
inom den spionerande statens territorium, 
på öppet hav eller i den yttre rymden – fö-
religger inte någon kränkning av folkrät-
ten. helt avgörande för den folkrättsliga 
tillåtligheten av spionage är således verk-
samhetens metod och tillvägagångssätt el-
ler platsen, varifrån denna verksamhet ut-
övas.22

data- och informationsöverföringar kan 
övervakas antingen med hjälp av spion- 
sa tel liter i den yttre rymden med tillhöran de 
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markstationer utomlands eller på internet-
leve rantörernas servrar utomlands. En stor 
del av den globala datatrafiken sker dess-
utom via fiberoptiska kablar, som löper på 
havsbottnen i det fria havet, och kan om-
dirigeras genom ingrepp där. sådana för-
farandesätt utan fysisk anknytning till en 
stats territorium utgör inte någon kränk-
ning mot den sedvanerättsliga principen 
om respekt för staters territoriella suverä-
nitet.23

Frågan om kränkning av non-
interventionsprincipen
i den folkrättsliga litteraturen har det stun-
dom hävdats att spionage utgör en kränk-
ning av den sedvanerättsliga non-inter-
ventionsprincipen och det av den anled-
ningen skulle vara folkrättsstridigt. inter-
ventionsförbudet kan härledas från princi-
pen om suveräna staters likställdhet. stat-
erna ska kunna reglera sina inrikes och ut-
rikes ärenden utan inblandning av andra 
stater. i den bemärkelsen skyddar non-in-
terventionsprincipen staternas fria vilja.

denna uppfattning förbiser att begreppet 
intervention kräver som väsentlig egenskap 
att den uppvisar element av fysiskt våld el-
ler tvång. genom interventionen måste sta-
ten berövas kontrollen över sina angelä-
genheter. företag som saknar ett element 
av fysiskt våld eller tvång torde endast i un-
dantagsfall uppfylla villkoren för folkrätts-
stridig intervention. i den s k nicaragua-
saken konstaterade internationella dom-
stolen bl a att intervention är folkrättsstri-
dig om den använder sig av tvångsmeto-
der med avseende på sådana val, som mås-
te förbli fria. Inslaget av tvång som definie-
rar och faktiskt utgör själva kärnan i för-
bjuden intervention är särskilt tydligt när 
det gäller intervention genom bruk av våld, 
antingen i form av direkta militära åtgär-

der eller i indirekt form som stöd till väp-
nad subversiv eller terroristisk verksamhet 
inom en annan stat.

följaktligen är inte varje kränkning av 
en stats territoriella suveränitet att likstäl-
la med en förbjuden intervention. således 
utgör myndighetsutövande på främman-
de territorium utan medgivande av den be-
rörda statens regering visserligen en kränk-
ning av den senares territoriella suveränitet, 
men inte ett brott mot non-interventions-
principen, så länge det saknas element av 
fysiskt våld eller tvång.

spionageverksamhet, d v s inhämtning 
och mottagande av militära, politiska, tek-
nologiska, vetenskapliga eller ekonomiska 
informationer, som inte är öppet tillgängli-
ga, genom spioner inom den utspionerade 
statens territorium, saknar i regel element 
av fysiskt våld eller tvång. följaktligen har 
internationella domstolen i nicaragua-
målet kvalificerat USA:s spaningsflygning-
ar i nicaraguas luftterritorium som en 
kränkning av dess territoriella suveräni-
tet, men inte som folkrättsstridig interven-
tion.24 när det gäller teknisk och elektro-
nisk övervakning av databehandlings- och 
kom munikationsprocesser som bedrivs ut-
anför den utspionerade statens territorium 
kan det mot bakgrund av det förut sagda 
i ännu mindre grad vara tal om att utöva 
fysiskt våld eller tvång mot den avlyssna-
de staten.

Avslutande bedömning
som framgått av det föregående är övers-
te lafouasses folkrättsliga avhandling en 
vederhäftig framställning utan egentliga 
brister. för en ny upplaga – eller en över-
sättning till engelska – skulle anmälaren ha 
önskemål om att följande två aspekter för-
djupades: (1) en mera ingående folkrättslig 
analys av (förhandlingar kring) bilaterala 
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överenskommelser om avstående från stat-
lig spioneri- och underrättelseverksamhet,25 
som författaren bara omtalar kort i bo-
kens avslutning, samt (2) en undersökning 
av frågan, huruvida militär underrättelse-
verksamhet som utövas av en nato-med-
lemsstat i en annan nato-medlemsstat ut-
gör ett brott mot det i toronto den 19 juni 
1951 dagtecknade fördraget mellan nord-

atlantiska fördragets parter om rättsställ-
ningen av deras styrkor.26 att författaren 
skulle belysa den senare frågeställningen – 
vilket han alltså inte gör i den här anmälda 
boken – hade med tanke på hans akade-
miska och militära bakgrund t o m varit 
näraliggande.

recensenten är jur lic.

1. Däremot innehåller krigets lagar en defini-
tion av begreppet spion i artikel 29 i reg-
lementet angående lagar och bruk i lant-
krig jämlikt artikel 1 i konventionen (sfs 
1910:153) i haag den 18 oktober 1907 an-
gående lagar och bruk i lantkrig. se även ar-
tikel 46 i 1977 års tilläggsprotokoll i (sÖ 
1979:22) till genèvekonventionerna den 
12 augusti 1949 rörande skydd för offren i 
internationella väpnade konflikter.

2. rauch, Elmar: ”Espionage”, i Bernhardt, 
rudolf (red): Encyclopedia of Public 
International Law. Band II: East African 
Community to Italy-United States Air 
Transport Arbitration (1965), north-
holland, amsterdam 1995, s 114-116, i syn-
nerhet s 114.

3. i centrum för denna del står tre folkrättsliga 
spörsmål: (1) spionage som legalt stridsme-
del, vilket parterna i en internationell väpnad 
konflikt begagnar sig av, (2) örlogsfartyg och 
flygfarkoster som i en väpnad konflikt an-
vänds för spionageändamål, (3) folkrättens 
regler för behandling av spion som tillfånga-
tagits under pågående fientligheter.

4. i denna del avhandlar överste lafouasse den 
erkända friheten för staterna att utöva spio-
nageverksamhet i det fria havet samt stater-
nas tolerans mot spionage med hjälp av satel-
liter och mot spionage i cyberrymden.

5. huvudämnena i denna del är de folkrättsliga 
aspekterna av den utspionerade statens funk-
tion att skydda nationens grundläggande in-
tressen, av underrättelseagentens utplacering 
på egen risk och fara samt av utsändandet av 
spion till främmande territorium.

6. denna del innehåller på s 293-296, 298-300 
och 302 en folkrättslig analys av incidenten 
kring den sovjetiska ubåten s-363 [U 137] 
som gick på grund på torhamnsskär vid in-
loppet till gåsefjärden utanför karlskrona 
den 27 oktober 1981, d v s i svenskt terri-
torialvatten och i militärt skyddsområde. 
lafouasse koncentrerar sig därvid på frågan, 
huruvida den sovjetiska ubåtens intrång ut-
gör en kränkning av territorialhavet för spi-
onageändamål, vilket han bejakar (s 295). 
ansvars- och immunitetsfrågor lämnas helt 
utanför. i sitt resonemang låter författaren 
skina igenom sin respekt för den folkrätts-
politiska återhållsamhet och självbehärsk-
ning som den svenska regeringen visat i det-
ta ärende (s 295 jämte not 496). se härom 
även theutenberg, Bo J: Dagbok från UD. 
Band 1: Högdramatik i UD – ubåtar, pro-
testnoter och annat (1981-1983), stockholm 
institute of international law, skara 2013.

7. Med 104 sidor är denna del bokens mest om-
fattande, men kanske inbördes minst sam-
manhängande. det torde vara ställt ut-
om rimligt tvivel att utövande av spionage-
verksamhet genom främmande makters dip-
lomatiska beskickningar står i strid med 
Wienkonventionen (sÖ 1967:1) den 18 april 
1961 om diplomatiska förbindelser. Enligt 
denna traktats artikel 41:1 åligger det al-
la som åtnjuter diplomatiska privilegier och 
immunitet att iaktta den mottagande sta-
tens lagar och författningar. vidare får be-
skickningslokal inte brukas på ett med be-
skickningens verksamhet oförenligt sätt, så-
dan denna fastställs bl a i allmänna folkrätts-
liga regler (artikel 41:3). därutöver behand-

Noter
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lar författaren på ett ingående och mycket in-
struktivt sätt spörsmålen om hur stater kan 
skydda dels sina underrättelseagenter utom-
lands genom att ge dem en officiell täckman-
tel (s 343-367), dels sig själva mot främman-
de makters underrättelseagenter inom sina 
territorier, när de uppträder under officiell 
täckmantel (s 369-416). det är i de sistnämn-
da avsnitten lafouasse uppvisar stor praktisk 
förtrogenhet med de folkrättsliga problem 
som dessa situationer kan ge upphov till.

8. i denna del förklarar författaren särdragen 
i spionageverksamhet som utövas i interna-
tionella organisationer och som på många 
punkter skiljer sig från spionageverksamhet 
riktad mot främmande makt. dessutom be-
handlar han de folkrättsliga problem som in-
finner sig när en internationell tjänsteman 
misstänks för spioneri dels för en (medlems-)
stats räkning, dels mot värdstaten för den in-
ternationella organisationens räkning.

9. Boken innehåller en förteckning över förkort-
ningar, en omfattande tematisk bibliografi, 
en rättsfallsöversikt samt talrika mycket in-
struktiva översikter, tabeller och kartor, men 
däremot inget sakordsregister.

10. förhållandet mellan spionageverksamhet och 
mänskliga rättigheter lämnas i stort sett ut-
anför avhandlingens ramar. den som är in-
tresserad av denna frågeställning bör alltjämt 
konsultera kish, John: International Law 
and Espionage (utgiven av turns, david). 
Martinus nijhoff, haag 1995, även om bo-
ken håller på att bli aningen föråldrad med 
tanke på att Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna sedan bokens publi-
cering avkunnat en rad avgöranden av stor 
vikt för ämnet.

11. lafouasse, fabien: L’espionnage dans le droit 
international, nouveau Monde éditions, 
Paris 2012, s 25-36 (med många hänvisning-
ar till statspraxis och till litteraturen); scott, 
roger d: ”territorially intrusive intelligence 
collection and international law”, i Air 
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Drönarfilosofi
av Lars Wedin

titel: 
Théorie du drone
författare: 
Grégoire Chamayou
förlag: 
La fabrique éditions, Paris, 2013

användningen av uav – Unmanned aérial  
vehicles – eller drones (ofta ”drönare på 
svenska) för att eliminera fiender är ett 
nytt fenomen i krigföringen. Principen är 
relativt väl känd – en pilot som befinner 
sig på en av U.S. Air Forces baser i Usa 
styr en drönare typ Predator över exempel-
vis afghanistan. när han/hon med hjälp 
av sofistikerade sensorer och algoritmer 
har identifierat ett mål – en eller flera ter-
rorister – skjuts en robot av typen Hellfire 
mot målet som förintas. det kan noteras 
att U.S. Air Force idag utbildar fler drönar-
piloter än ”riktiga” piloter. 

detta sätt att föra krig på är kontrover-
siellt minst sagt. i Théorie du drone gör 
grégoire chamayou en ingående analys av 
fenomenet. Chamayou är filosof, och det 
är filosofi det handlar om: politiska, etis-
ka, moraliska, mänskliga m fl problem. 
däremot behandlar boken endast översikt- 
ligt teknik och taktik. i denna anmälan 
skall jag redovisa ett antal av argumenten 
och frågeställningarna i denna intressanta 
och välskrivna bok. 

skillnaden mellan en drönare typ Preda-
tor och en robot är att drönaren kan an-

vändas flera gånger. Till skillnad från ett 
flygplan är en Predator fjärrstyrd. den an-
vänds för att jaga människor på ett be-
kvämt och säkert avstånd från jaktbytet. 
häri ligger ett antal moraliska dilemman.

det strategiska sammanhanget är anti-
terrorism – inte upprorsbekämpning. den 
senare typen av operationer kräver väsent- 
ligt mer och det brukar sägas att upp-
rorsbekämpning handlar om ”hearts and 
minds”; d v s det är ett krig om männis-
kors politiska preferenser. antiterrorism är 
ett smalare begrepp – det handlar om att 
eliminera terrorister. logiken kan sägas va-
ra den följande: terroristen bekämpar sam-
hället; samhället svarar med att bekämpa 
terroristen. 

den klassiska strategin, grundad på clau- 
sewitz, ser krigföringen som en duell. Mot-
ståndarna måste konfrontera varandra i en 
kamp för att kunna vinna. drönarpiloten 
möter ingen motståndare; han/hon har som  
uppgift att identifiera terroristen och sedan 
döda denne. Den person som identifieras 
som terrorist har ingen möjlighet att för-
svara sig medan piloten inte behöver för-
svara sig. detta är en grundläggande asym-
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metri. terroristen bör helst elimineras pre-
ventivt – det är inte fråga om en ripost an-
nat än i övergripande mening. 

drönaren skapar terror. Befolkningen i 
de aktuella områdena hör drönaren, och 
kanske ser den, och vet att den kan slå till 
när som helst grundat på en algoritm ut-
nyttjad av en pilot i Usa. Bortsett från död 
och förintelse så skapar drönaren en mil-
jö av hot och skräck som bara kan beteck-
nas som terror. Här finns alltså en intres-
sant symmetri mellan terrorismen och an-
ti-terrorismen.

Militära operationer genomförs i ett ope-
rationsområde. detta kan vara stort som 
atlanten, jämför andra världskriget, men är 
ändå geografiskt bestämt. Men i antiterro-
rismen är det terroristen som är målet och 
som samtidigt definierar ett rörligt opera-
tionsområde – en ”killbox” – omkring sig. 
denna killbox baseras alltså på terroristen 

– inte på konfliktområdet, vilket är kontro-
versiellt ur folkrättslig synvinkel. 

Ett försvar för användningen av drönare 
med Hellfire är den höga precisionen. Men 
en sådan robot dödar och förstör allt inom 
en radie av femton meter och åstadkom-
mer allvarliga skador inom tjugo. detta är 
naturligtvis hög precision i förhållande till 
andra världskrigets bombmattor. Men än-
då inte särskilt hög, relativt sett. vid en så 
kallad skolskjutning i Usa använder poli-
sen inte en Predator för att eliminera terro-
risten utan prickskyttar. detta för att hin-
dra att oskyldiga skadas. Men i de aktuella 
områdena gäller inte denna logik.

Precisionen är också beroende av en kor-
rekt identifikation av målet. Boken inne-
håller ett antal exempel på felaktiga iden-
tifieringar. Dessutom, i exempelvis Jemen 
bär alla män skägg och vapen – hur skall 
man med en Predator kunna avgöra vilka 
som är terrorister? författarens slutsats är 
att mål antas vara skyldiga tills de befun-

nits oskyldiga, vilket dock sker först i efter-
hand – postumt.

det är naturligt att en regering försö-
ker minimera riskerna för egen personal. 
detta är själva grunden för användandet 
av Predator. Piloten är i säkerhet medan 
riskerna tas av terroristen och de som rå-
kar befinna sig i dennes närhet. 

terroristen kan vara en självmordsbom-
bare – en kamikaze. denne använder sin 
kropp som vapen. drönaren är ett vapen 
utan kropp. självmordbombaren kan in-
te använda en drönare, för han har varken 
nödvändig teknologi eller ekonomi. Men 
den som har det behöver inte offra sig själv. 
två etiska regimer möts: en regim som byg- 
ger på ett heroiskt offer av det egna li-
vet möter en regim som bygger på abso-
lut trygghet. författaren ställer frågan: är 
det mer horribelt att ta livet av någon ge-
nom att utnyttja sin egen kropp än att dö-
da utan risk?

Men är då drönarpiloten en krigare? inne- 
bär inte krigarrollen just att föra krig med 
risk för sitt eget liv? det är denna risk-
tagning, lika på båda sidor i sak om inte 
i form, som gör det etiskt möjligt att döda 
en motståndare. terroristen och drönarpi-
loten däremot dödar i kallt blod. det är in-
te krigföring, det är mord.

soldaten dödar av nödvändighet i stri-
dens hetta. Men drönarpiloten har att av-
göra om ett mål – en eller fler människor – 
ska dödas eller inte. hur piloten påverkas 
psykiskt av denna situation är en intressant 
fråga. till skillnad från soldaten i fält kan 
han åka hem till familjen efter välförrät-
tat dagsverke. Men han/hon riskerar för-
stås att drabbas av posttraumatisk stress. 
Är det tillräckligt för att exempelvis förtjä-
na medalj? 

författaren diskuterar givetvis folkrät-
ten och drönarkriget. Vi har flera gånger 
ovan pekat på förhållanden som gör drö-
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narkrigföringen ytterst tveksam. Är, för att 
ta ett exempel, piloten verkligen kombat-
tant bara därför att hon/han bär uniform? 

Piloten är givetvis ansvarig för sina åt-
gärder och riskerar därmed, teoretiskt, att 
ställas inför rätta för krigsbrott. Men som 
vi har sett sker identifiering av mål delvis – 
och i allt större utsträckning – av sofistike-
rade algoritmer. anta att algoritmen leder 
till att fel mål utpekas och elimineras – vem 
är skyldig? kan man verkligen skapa en al-
goritm som förmår skilja på legitima och 
illegitima mål enligt folkrätten?

resonemanget kan också föras till en hö-
gre politisk nivå. krigföring på distans utan 
risk för egen personal innebär rimligen att 
det blir politiskt lättare att föra krig. den 
är dessutom relativt billigt. Medborgarna, 
som inte berörs av krigföringen, behöver 
inte ens tillfrågas och kommer i vilket fall 
inte att bry sig annat än i mycket begränsad 
omfattning. därmed ifrågasätts det grund-
läggande samhällskont raktet mellan suve-
rän (regering) och folk. Precis som kant 

fruktade kan ”suveränen gå på jakt eller 
föra krig som han har lust till”. skillnaden 
mellan krig och fred försvinner. 

det går också att ifrågasätta de strate-
giska effekterna av drönarkrigföringen – 
hur många nya terrorister skapas för var-
je dödad sådan?

En aspekt saknas, nämligen cyberkrig-
föring. det är känt att iran kommit över 
en Predator. Risken för att en sofistikerad 
motståndare kan ”ta över” en Predator i 
luften är inte försumbar. konsekvenserna 
kan bli fasansfulla.

 Théorie du drone ställer många viktiga 
frågor, som förtjänar att diskuteras på dju-
pet. det handlar om grundläggande poli-
tiska, moraliska och etiska frågeställning-
ar och hur dessa påverkas av den moder-
na teknologin.

recensenten är directeur des études institut 
français d’analyse stratégique och leda-
mot av kkrva
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titel: 
Putin’s Wars: The Rise of Russia’s New 
Imperium
författare:
Marcel H Van Herpen
förlag:
Rowman & Littlefield, 
Lanham, Boulder, New York, Toronto, 
Plymouth 2014

vladimir Putin vill återupprätta det storrys-
ka riket. han är inte där ännu. vad den ne-
derländske forskaren Marcel van herpen 
beskriver i denna bok är en väg från post-
imperium till preimperium. kreml förlora- 
de det kalla kriget och i afghanistan (andro-
povs krig) liksom i tjetjenien 1994–1996 
(Jeltsins), men sedan, under Putin, har det 
varit ”segrar”: tjetjenien igen 1999–2009 
(med irreguljära bohemiskt klädda yrkes-
soldater, något känns igen), georgien 2008 
(då dock den reguljära armén) och så, fast 
efter bokens utgivning, våren 2014 det 
ryska uppslukandet av krim och fortsatt 
aggression mot Ukraina. 

den borde inte ha kommit oväntat. re-
dan 1997, när västvärlden och faktiskt 
många experter på allvar trodde att det 
var slut med ryska maktambitioner ut över 
landet gränser, hävdade den då nye nyckel-
mannen Putin att ”Ukraina är inte ett rik-
tigt land”. analysen grundas i hur han stär-
ker ett inhemskt konfliktmandat med stöd 
av den ortodoxa kyrkan, aggressiva ung-
domsgrupper, kosacker och förstås säker-
hetstjänsten fsB – som här med stöd i käl-
lorna otvetydigt sägs ligga bakom de mys-
tiska hussprängningarna 1999; ingen tje-
tjen har åtalats.

alla Putins krig beskrivs som systematiskt 
förberedda bakom ett sanslöst ljugan de. 

kosacker hade fått marschorder, Moskva 
hade femtio reportrar på plats och 58. ar-
mén stod långt inne i sydossetien när saaka- 
shvili försökte förekomma ett hotande slow 
motion-anfall – fullständigt överraskande,  
sa Moskva. Men ack så nej. georgien 
chans löst från starten; så var planen.

titel: 
Policing Wars. On Military Intervention
in the Twenty-First Century
författare:
Caroline Holmqvist
förlag:
Palgrave Macmillan, England 2014

dagens krigföring bär på ett kolonialt arv. 
Upprorsbekämpning (counter insurgency, 
COIN) fick sin tonklang av generaler som 
rupert smith, david Petraeus och stanley 
Mcchrystal. Men många av idégivar-
na bakom manualer och vitböcker bjöd 
ut sina erfarenheter från britternas krig i 
Malaya och fransmännens i algeriet. det 
här nämns nästan aldrig i litteraturen, så ej 
heller av denna boks författare, forskaren 
caroline holmqvist.

Men hon har gjort desto mer för att rö-
ja upp i teorierna bakom och praktiken i 

”nya krig” med liberala värderingar för att 
skydda folket i kollapsade stater från terro-
rister, krigsherrar och upprorsmakare och  
för att där ”skapa ordning”; en medveten 
parallell till det som polisen gör mot krimi-
nella. Man säger att detta kommer att, ska 
och borde fungera.

Problemen är dock många, bl a att många  
invånare vägrar att uppfatta väpnade ak-
törer utifrån som poliser utan ser dem som 
inkräktare. till skillnad från kriminella er-
känner de inte att de bryter mot en rätts-

Litteraturöversikt
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ordning. coin riskerar att gå från strate-
gi till taktik, istället för politiska mål hand-
lar det om vad militären försöker uppnå i 
väntan på att insatsen äntligen ska ta slut 
avsikten är inte som förr att vinna över en 

”legitim” motståndare. krig har ersatts av 
krigföring. och nu ser vi nya former av 
skugghantering med special forces och 
drönare.

titel:
Aspiration and Ambivalence: Strategies
and Realities of Counterinsurgency
and State Building in Afghanistan
författare:
Vanda Felbab-Brown
förlag:
Brookings Institution Press, Washington, 
DC, 2013

En högst läsvärd bok. Mycket av det som 
den tar upp inför afghanistans bekymmer-
samma framtid har redan skildrats ett otal 
gånger, och författarens egna erfarenhe-
ter av Usa:s och den internationella isaf-
styrkans missgrepp sträcker sig inte längre 
än till 2012. Men hon ger en intensiv när-
varokänsla.

ta vad det innebär att vara kvinna i lan-
det med många timmars färd i en överlas-
tad bil utan några som helst toalettmöj-
ligheter och där män inte tolererar att de-
ras kvinnor uträttar sina naturbehov ens i 
skydd av heltäckande burka. Man rör sig 
i en värld där på blott alltför många stäl-
len lag och ordning styrs av krigsherrar, ta-
libaner och kriminella gäng – allt på de-
ras villkor. Något bättre finns inte, det är 
kabulregimens sorgliga facit.

Med sina slumrande naturtillgångar kun-
de afghanistan gå mot gyllene framtid kring 
en ny ”silkesväg”, om dess grannar för-
mådde samlas kring en ekonomisk gemen-
skap. vad som förestår är nödvändigtvis 

ändå inte rena inbördeskriget mellan pash-
tuner, hazara, tadzjiker och resten, och de 
har heller inte alla mangrant sett amerika-
nare och andra hjälpare som inkräktare.  
Men folket fruktar en framtid av själv-
svåldiga säkerhetsstyrkor, inklusive tyvärr 
även de lokala poliser vilkas tillkomst ib-
land kallas för en framgång.

titel: 
War Comes to Garmser. Thirty years 
of Conflict on the Afghan Frontier
författare:
Carter Malkasian
förlag:
Hurst & Company, London 2013

En av få goda böcker från afghanistan! 
Om detta är kritiker, flera av dem kända 
för idéer om upprorsbekämpning (counter-
insurgency, coin), ense. det är lätt att 
förstå deras sympati, författaren försöker 
visa att och hur man skulle kunna lyckas, 
såsom han själv bevittnade som civil råd-
givare 2010–2011. Men om kampen kring 
garmser har han skrivit mycket bra.

detta långsmala distrikt i den oroliga 
provinsen helmand, fem timmars bilresa 
från Pakistan, under lugnare perioder med 
150 000 invånare har sett mycket hända 
under trettio år: jihad mot sovjetunionen, 
inbördes fejd mellan stamhövdingar, tali-
bansk erövring, efter talibansk flykt ny 
splittring, talibansk återkomst och västligt 
fredsframtvingande av britter och ameri-
kanska marinkårssoldater – inte minst ef-
ter obamas offensiv (ännu en ”surge”).

talibanerna hade framgång i garmser 
med sin disciplin bland religiösa ledare, 
mullor, och fattiga immigranter. de som 
Usa/storbritannien stödde sig på tillhörde 
de mer besuttna skikten, knappast idealge-
stalter: obildade, mutbara, snara till fejder 
och präglade av ett ofta våldsamt förflu-
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tet. Men afghanistan är ändå inte oreger-
lig, hävdar författaren: man kunde ha lyck-
ats med tidig satsning, jordreform, ökade 
resurser på inhemsk armé och polis och en-
ergiska försök att försöka förstå samhälle 
och kultur.

titel:
The Last Empire: The Final 
Days of the Soviet Union
författare:
Serhii Plokhy
förlag:
Basic Books, New York 2014

att Usa vann det kalla kriget var en myt 
enligt denna boks författare, professor i 
ukrainsk historia. snarast blev det ödes-
digert att de amerikanska ledarna intala-
de sig att det var deras ansträngningar som 
fick Sovjetunionen på fall, som en lyckad 

”regimförändring”. irak och afghanistan 
har visat hur svårt och kostsamt det i själ-
va verket skulle bli för Washington att göra 
sin vilja gällande. i ingetdera exemplet för-
stod man det interna maktspelet.

Usa försökte också i det längsta stöd-
ja Michail gorbatjov i dennes planer på att 
åstadkomma en ny union av alla tidigare 
sovjetrepubliker, samtidigt som supermak-
ten välsignade de tre baltiska republikernas 
fulla nationella självständighet. En logiskt 
osammanhängande position, men viktigast 
var att de sovjetiska kärnvapnen skulle för-
bli under central kontroll.

Det som framför allt fick Sovjetunionen 
att gå samma väg som historiens andra 
upplösta imperier förklaras ha varit Ukra-
inas beslutsamhet att välja nationellt obe-
roende, något som idag känns nedslåen-
de ironiskt. Under förvirring och alkoho-
lintag skapades ”oberoende staters samväl-
de”. det var faktiskt inte Boris Jeltsins av-
sikt, innan han snarast hatiskt i december 

1991 jagade bort en gorbatjov som spratt-
lade emot. 

titel:
Ring of Steel: Germany and Austria-
Hungary at War, 1914–1918
författare: 
Alexander Watson
förlag:
Allen Lane, London 2014

lite av en eftersläntrare om första världs-
kriget. Men som ingen annan leder den 
brittiske forskaren alexander Watson lä-
saren in i den värld som blev tyska rikets 
och Österrike-Ungerns efter krigsutbrottet.  
Under inre fred följde föga entusiastiska 
folk sina ledare i en stämning av rykten 
och rädsla för tsarens väpnade horder, en-
ligt författaren ett ”folkens krig”. styrkan 
fanns lokalt, utövad av borgmästare, lära-
re, präster och journalister.

i tyskland slöt man en ”borgfred” och 
enigheten var till en början stor. Märk-
värdi gare är att disciplinen höll även i dub-
belmonarkin vid donau, denna språkgrup-
pernas splittring utan like.

dessvärre begick båda våldshandlingar 
inom ramen för sin krigskultur. det var de 
inte ensamma om, men – ett skrämmande 
förebud om vad som skulle komma med 
nazismen – utsattes deras offer för rasför-
domar, mördades, sattes i slavarbete eller 
drevs på flykten i folkrensningar. Det bli-
vande Ukraina med sina naturtillgångar 
hörde till de utsatta.

för snart halvsvältande tyskar blev ef-
terhand Storbritannien fienden nummer 
ett med sin blockadpolitik. Men med den 

”oinskränkta” ubåtskrigföringens misslyck-
ande brast tilltron hos centralmakternas be-
folkningar till vad som hade blivit hinden-
burg-ludendorffs krig.
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Efter ett sista dödsprång kraschade allt – 
med frågan om vad det hela hade tjänat 
till.

titel:
A Warrior Dynasty: The Rise and Fall of 
Sweden as a Military Superpower, 1611–
1721
författare:
Henrik O. Lunde
förlag:
Casemate, Philadelphia & Oxford, 
Oxford 2014

henrik lunde är en norskamerikanare 
som tycker att anglosaxiska militärhisto-
riker har ägnat alldeles för litet uppmärk-
samhet åt norden. det ville han rät-
ta till med bl a Finland’s War of Choice 
(i litteraturöversikt 2014, 2. häftet), om 
fin land och tyskland som samkrigföran-
de under fortsättningskriget. nu gäller det 
sveriges hundratjugoåriga stormaktstid.

om vår store statsman axel oxenstierna 
och mest kända gestalt, Kristina, finns in-
te mycket i denna krigshistoria, desto mer 
om krigarkungarna och andra fältherrar 
med lennart torstensson i spetsen. tyngd-
punkten ligger förstås på gustav ii adolf, 
som i polska kriget lärde krigskonst i prak-
tiken och tekniskt och taktiskt blev en 
av historiens militära nyskapare; om han 
bättre lyckats utnyttja sin sensationella se-
ger vid Breitenfeld kunde trettioåriga kri-
get varit över på mindre än femton år.

resten av stormaktstiden, inklusive karl 
Xii:s krig, hanteras mer kortfattat i berät-
telsen om hur ett fattigt, folktomt men 

”krigiskt” land med banbrytande statsap-
part och enastående militär förmåga kunde 
hävda sig som stormakt. Men sådant räck-
er inte för en stormakts fortlevnad, hävdar 
författaren, som väntas utkomma med ett 

stort verk om Usa:s motsvarande förmåga 
de senaste femtio åren.

titel:
World Order: Reflections on the Character
of Nations and the Course of History
författare:
Henry Kissinger
förlag:
Allen Lane, Great Britain 2014

henry kissinger är 91 år. Boken uttrycker 
de tankar om mänsklig ordning som han 
vill lämna efter sig. det är den gamle stats-
mannen som talar, inte richard nixons 
rådgivare så djupt involverad i Usa:s viet-
nam krig att människor har velat se ho-
nom dömd för krigsförbrytelser. han hyser 
oro för följderna av ständigt nya tekniska 
genom brott och allt snabbare kommuni-
kationer. kan vad han kallar en urgammal 
dröm om mänsklig gemenskap förverkli-
gas eller ska människor kasta sig in i en 
värld av kriser som de inte förstår?

språket är typiskt kissinger med de 
långa historiska svepen när han identifie-
rar fyra världsordningar: Europas, islams, 
kinas och Usa:s. Mörkast är bilden av is-
lam, särskilt iran, vars tankar minst av 
allt går ihop med Westfaliska fredens ba-
lans- och hänsynstagande. kina lär heller 
inte nöja sig med mindre än en ledande roll 
i asien och världen. Återstår Usa:s syf-
ten, där författaren delar den amerikanska 
självbilden av idealism parad med realism.

Usa och kina ser han som de nödvän-
diga pelarna i en fungerande världsord-
ning, den bevarade freden. det är national-
staters krig kissinger varnar för, inte pan-
demier, klimatändringar och terroristnät-
verk. de lämnas åt rimligtvis åt andra att 
grubbla över.

Böckerna anmälda av olof santesson.
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anvisningar till författare

Författaren ansvarar för att artikel som in-
sänds är språkgranskad och genomarbetad 
och sänder originalmanuskript i Word till 
redaktionen på info@kkrva.se. Författarens 
namn, adress, e-postadress, telefon- och 
faxnummer  an ges i mailet. Författare till 
inträdesanförande och årliga redo visningar 
bör begränsa antal tecken (inkl blanksteg) till 
högst 30 000 resp 60 000.

Vetenskapliga artiklar inom Akademiens 
 område bör innehålla 7-10 000 ord (d v s max 
50 000 tecken utan blanksteg = max 60 000 
tecken med blanksteg = max 20 A4-sidor i 
normal text med 12 punkter).  Artikeln skall 
starta med ett abstract på engelska om det är 
en artikel skriven på skandinaviskt språk eller 
på skandinaviskt språk om artikeln är skriven 
på engelska.

Bilder: Förslag till illustrationer bifogas 
separat. Obs! Det räcker inte att bilderna är 
inmonterade i ett word- eller powerpoint-
dokument. För tryck krävs att bilderna är  
bifogade som separata högupplösta bildfiler, 
dvs minst 300 dpi. 

Tips: Akademiens skrivhandbok med våra 
skrivregler finns att hämta på hemsidan. 

Redaktionen språkgranskar manuskriptet och 
åter sänder det till författaren. 

Författaren granskar redaktionens förslag till 
förtyd liganden etc och meddelar skriftligen 
eventuella synpunkter.  
 
beställning av särtryck och lösnummer

Särtryck beställs hos redaktionen, efter 
överens kommelse om pris, med uppgift om 
antal och adresser för leverans och fakture-
ring. Lösnummer beställs hos redaktionen 
eller på admin@kkrva.se som också svarar för 
utsändning och fakturering.

Ur Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar 
1797 Carl Deléns Tryckeri Stockholm

vi gustaf adolph med Guds nåde, Sveriges, 
Götes och Vendes Konung, m m. Arfving till 
Danmark och Norrige, Hertig till Schleswig, 
Holstein, m m. 

Göre veterligt: att såsom Vi med mycket nöje 
inhämtat den berömliga omsorg, som det inrät-
tade Svenska Krigsmanna Sällskapet föresatt sig 
att hafva ospard, till förbättrande och utvid-
gande af de till Krigs Vettenskapen hörande 
delar, hvarigenom så väl Krigsmän, hvilka 
dels grånat under vapnen, dels jemte dessa på 
stridens bana af ära och mandom sig utmärkt, 
som ock andre Embets- och Tjenstemän, kände 
för deras grundliga insigter, nu beflita sig, att 
under fredens lugn bidraga till allmänt väl; 
Alltså, och emedan Vi anse Oss böra ett så 
nyttigt och hedrande företag uppmuntra; ty 
vele Vi härmedelst icke allenast för Sällskapet 
betyga det nådiga välbehag, hvarmed Vi sådant 
upptagit, utan ock försäkra Sällskapet, att 
såsom dess Höge beskyddare, detsamma med 
Vårt nådiga hägn städse omfatta. Det alla som 
vederbör hafva sig hörsammeligen att efterrätta. 
Till yttermera visso hafve Vi detta med egen 
hand underskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill 
bekräfta låtit. Stockholms slott den 23 Novem-
ber 1796.
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