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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 inrättade Svenska Krigsmanna Sällskapet föresatt sig
att hafva ospard, till förbättrande och utvidgande 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 November 1796.
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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.

Eller till det sovjetiska – och ryska – beskulle House of Cards kunna göras i
greppet
Kto kogo: vem slår vem?
en EU-version? Michael Dobbs – författaOm Dobbs hade fått samma fråga gälren bakom romanen som tv-serien bygger
på – fick frågan och svarade att det är en- lande svenska försvarspolitik hade nog svaskilda personer som måste sättas i centrum ret blivit att en sådan serie skulle bli en punär berättelsen ska rullas ut. ”Det är som bliksuccé. Men det är en annan historia.
Min utgångspunkt är snarast den motmed Julius Caesar. För 2 000 år sedan blev
satta
till Dobbs: Enskilda personer och parhan huggen i ryggen av sin bäste vän. Det
tier är viktiga, men samtidigt är de politisär innebörden av den mänskliga sidan av
ka institutionerna spelplats för aktörerna.
politik och det är vad människor får ut av
Det gör att institutionernas utformning blir
det.” 1
desto viktigare. Institutioner kan vara mer
Dobbs menar att det är människorna
eller mindre robust utformade, mer eller
snarare än institutionerna som driver be- mindre ägnade att fungera som instrument
rättelsen om politik. Institutionerna är rele- för rationellt politiskt handlande även i en
vanta men de är inte berättelsen. Det är ett maktspelskontext.
synsätt på politik som för tankarna till den
Det är krig i Europa och ingen vet hur
amerikanske statsvetaren Harold D Lass fortsättningen blir. Ingen behöver dock tvivwells klassiska credo:
la på att klimatet försämrats. Det blir allt
”Politik handlar om vem som får vad, när kallare och kanske är det vintern som närmar sig. I det läget står Sverige dåligt rusoch hur.” 2
7
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tat – här och nu och inför framtiden. Det
handlar om personal, materiel och övningstid. 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 korthus: House of Cards.
Försvarsberedningen är en central spelplats för personer och partier och samtidigt en aktör. Det har inte saknats kritik
mot vare sig den förda försvarspolitiken eller försvarsberedningens förslag inför försvarsbeslutet 2015. Jag tänker dock varken
diskutera innehållet i beredningens slutrapport 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
hotbilden lyfter Johan Eriksson fram beredningens roll som agendasättare.3 Eva
Haldén visar i sin studie Den svåra konsten att reformera hur bredningen förändrats över tid sedan dess tillkomst 1992:
”Över tid har beredningen, genom förändrade uppgifter, befogenheter och resurser i termer av ett gradvis vidgat mandat,
utvecklats från ett organ för ’parlamentarisk insyn’ till en aktiv, policyutformande
aktör.”4
Det jag vill bidra med är ett inspel i en
diskussion som bör föras. Inledningsvis
ska jag redovisa en enkät med försvarsberedningens politiska ledamöter från sommaren/hösten 2014 för att sedan ge några
teoretiska perspektiv hämtade från statsvetenskapen och till sist avsluta med några
egna reflektioner kring vägen framåt.
8

Alltså tre frågor:
	Vad anser de deltagande politikerna om
beredningen som instrument i försvarspolitiken?
	Vilka slutsatser kan dras utifrån policyforskningen?
	Hur kan de institutionella ramarna bli
bättre?

Enkäten
Samtliga politiska ledamöter i försvarsberedningen 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 vilja svara rätt. Trots detta saknar inte enkäten intresse. Både blocken är representerade. Så även SD. Det finns färska ledamöter
och sådana som har varit med i tidigare beredningar. Det finns också ledamöter som i
höst lämnat riksdagen.
Formellt är försvarsberedningen ett organ för Sveriges regering att samråda med
de politiska partierna i riksdagen om försvars- och säkerhetspolitik. Syftet är att nå
bred enighet om hur säkerhets- och försvarspolitiken ska utformas. Enighet ger
nationell styrka, är tanken. Den är också
en metod, som syftar till att lyfta bort frågan 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 skillnaderna och för att ge en bättre debatt”.
En annan enkätfråga rör partipolitiken
som begränsande faktor i arbetet. Uppfatt
ningarna spretar från förutsättningslös diskussion till låsningar och ökat blocktänkande. Synen på risken för att små partier marginaliseras går också i sär. Från större möjligheter till ett besviket ”så är det alltid”.
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 slutrapportens texter, det gjorde vi politiker.”
Ett annat svar tog kritiskt sikte på samspel
med regeringen, medan det i ett tredje lakoniskt konstaterades att sekretariatet utnämnts av regeringen.
I frågebatteriet ingick även Försvarsmak
tens roll i beredningen. I huvudsak är svaren positiva. Ett svar var: ”Expert med i FB
och den myndighet som har haft störst inflytande. Direkt via experten, föredragningar av och diskussioner med FM:s ledning.”
En ledamot pekar på att Försvarsmaktens
roll ökar med nya ledamöter och ledamöter från andra politikområden.
	Skulle det vara bra med oberoende experter? Svar nej.
	Skulle det vara bra med tydligare politisk styrning? Svar nej.
Borde de långsiktiga obalanserna i ekonomin ha tagits upp? Svar nej.
Var det rätt att gå in i detaljfinansiering?
Svaren är både ja och nej.

Utgör försvarsberedningen ett konstitutionellt problem? Svar nej.
Det finns en rätt positiv syn på grad av öppenhet för att tänka nytt inom beredningens ram och möjligheter för den enskilde
ledamoten att få upp egna frågeställningar
på bordet.
Fördelningspolitik? Överslätande skrivningar 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 samförstånd.
En kritik mot beredningen som institution 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, liksom att den offentliga debatten har blivit
spänstigare. Fler vill ha en öppnare process
men det varnas också för att detta kan skapa låsningar.
På en fråga om beredningen är policyskapande bortom partiprogram och kongressbeslut 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 slutsats kan lite hårdraget urskiljas ett svarsmönster med en inre ring med de borgerliga 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 försvarspolitiken ska utformas. Beredningen kan emel
9
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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 direkt 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 intresseområden 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 försvarspolitikens 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 säkerhetspolitiska frågorna. Visserligen läggar 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 beredningen är beslutet i praktiken redan fattat.
Det finns till och med även ett utvärderingsmoment i förhållande till den försvarspolitik som lagts fast av föregående
försvarsbeslut.
Agenda, policyformulering, beslut och utvärdering. Det bara implementeringen som
saknas för att fylla hela cirkeln. Allt detta
i en enda process som involverar förhandlingar i beredningen, förhandlingar mellan
10

partiernas representanter och deras respek
tive partiledningar samt diskussioner – kalla också det gärna en förhandling – mellan
beredningen och sekretariatet. I finalen våren 2014 var det förhandling för hela slanten 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 försvarsdepartementet. Även med enskilda partipolitiker. 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 myndighetens uppgift. Än rörigare blir det eftersom försvarsberedningens moderata ord
förande, försvarsutskottets socialdemokratiske ordförande och centerpartiets försvarspolitiske talesperson i sin tur utgjort kär
nan i det insynsråd som ska syna Försvars
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 perspektiv av policyforskning finns det inte skäl att instämma i den bedömningen.
Men kanske spelar det inte någon roll? Så
här formulerade en finländsk vän saken.
”Försvarsberedningarna i våra respektive länder har en sak gemensamt, och det
är att de försöker ge sken av att vara seriösa och bära ansvar på ett sakligt sätt.
Under lugnare perioder anpassar man hotet till en på förhand fastlagen budgetram.
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Då den ”gubben” inte går i tider som dessa kan man på sin höjd höja rösten och retoriskt lyfta hotbilden till en realistisk nivå. Men själva utfallet blir likväl den gamla vanliga; budgetnivåerna förändras inte
alls eller bara marginellt.”
Jag misstänker att det finns fler som delar det synsättet, men desto större är faktiskt anledningen fundera över frågan: Vad
bör göras?

Vägen framåt
Med början 1990-talet och särskilt genom
försvarsbesluten 2004 och 2009 avveckla
des det nationella försvaret. Nu ska det
byggas upp igen. Jag frågade beredningen
om hur vi ska undvika sådana helomvänd
ningar i framtiden? Ett par enkätsvar konstaterade lakoniskt att var tid kräver sitt
försvar, andra pekade på att tvära kast
aldrig är bra och att samförstånd är viktigt. Försvarsvänliga partier var ett förslag.
Natomedlemskap, kombinerat med förmåga och vilja att kravställa Försvarsmakten
ett annat.
Personligen tycker jag att det bästa svaret var att aldrig ta freden för given. Men
sedan då?
Att döma av enkätsvaren kommer försvarsberedningen att fortsätta vara det centrala instrumentet i försvarspolitik. Bara en
av ledamöterna svarade att beredningen inte 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 beredningen (omvärldsanalys) och försvarsutskottet (försvarspolitiken). Mest konkret
är förslaget om: en ledamot per parti, nollbasbudgetering, 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 försvarsoch säkerhetspolitiken. Ett annat problem
är att direktiven – och för den delen partipolitiken – 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 resonerar man kring nya risker och nya strategiska parametrar och pekar ut vad som bör
prioriteras i en nationell säkerhetsstrategi.
Man ser yttre och inre säkerhet i ett sammanhang. 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 intresset. Det leder sedan över i strategiska mål
och operativt agerande. Hård och mjuk säkerhet tas upp. Man resonerar kring försvar, alliering, individens trygghet och sociala 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 vidare. Vad betyder det för Polen? Vitboken
var första steget i trestegsprocess: Vitbok11
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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 försvarsministern med utgångspunkt från sina politiska direktiv ber ÖB om ett ”fagmilitært
råd”, som sedan blir föremål för en politisk process.
Det finns dessutom plats för institutionell innovation på andra områden. Inte
minst viktigt är detta om beredningen består i sin nuvarande form och därmed med
uppgiften att svara på två olika frågor samtidigt: 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 fasta på det som kallas New Public Manage
ment bland annat genom att skilja utvärderingen av myndigheternas verksamhet från
myndigheten.8 Inspektioner återfinns inom
skolan, bistånd och så vidare. När polisreformen är genomförd 2015 kommer också 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 öppenhet och transparens kring verksamheten. Bättre kunskap, rätt och slätt. Det kan
i sin tur påverka debatten och ingångsvärdena för försvarsberedningen.
Det andra exemplet som jag vill lyfta
fram är Finanspolitiska rådet som inrättades 2007 med ”uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik”.
12

”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 finanspolitiken är i linje med konjunkturutvecklingen,
långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt
hållbar sysselsättning. Det är också rådets
uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de
underlag som regeringen baserar sina bedömningar 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 försvarsberedningen som taktpinne för försvarspolitiken 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 försvarsdepartementet som Försvarsmakten.
Rådet skulle dessutom kunna spela en
viktig roll för den offentliga diskussionen.
Behövs det? Tänk på korthuset och svaret borde vara givet. Men det gäller också
möjligheten att skapa ett opinionsmässigt
tryck och förståelse för att rikets säkerhet är viktigt. Det är krig i Europa, men i
SVT:s Valus-mätning på valdagen av väljarnas rangordning hamnade försvaret på
sista plats i förhållande till andra politikområden.
Det finländska utrikesdepartementet kom
nyligen med en rapport som öppnar för
ett medlemskap i Nato. Det är nu inte den
linje som utrikesminister Erkki Tuomioja
driver. På frågan om rapportens politiska
betydelse blev svaret: ”Politikerna avgör
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vilken sak som har politisk betydelse.”10 Så
måste det naturligtvis vara, men goda institutioner, 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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Bestämmelserna för tävlingsskrifter år
2015 är fastställda av Akademiens presidium som valt att hålla ämnesvalet öppet
även detta år.
Akademiens granskningsutskott är den
instans som kommer att värdera inkomna
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att belönas. Beslut om belöning fattas av
Akademiens presidium.
Bestämmelserna finns publicerade i
Handlingar och Tidskrift liksom på hemsidan och tjänar som utlysning.

Bestämmelser
–	Tävlingsskrift får omfatta valfritt ämne
inom de områden som täcks in av Kungl
Krigsvetenskapsakademiens
verksamhetsområden. Således det militära försvaret, teknik med applikation inom
Akademiens verksamhetsområde, samhälls-/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 upptas ej till bedömning om författaren (-arna) i densamma röjer sin identitet. Alla
intresserade kan insända bidrag för bedömning.
–	Observera att tävlingsskrift får omfatta
högst 20 A4-sidor i Times New Roman
med 12 punkters storlek och 1,5 i radavstånd. Bibliografi och notapparat inräknas inte dessa sidor.
–	Tävlingsskrift ska vara skriven på svenska, norska, danska eller engelska.
–	Tävlingsskrift får ej vara tidigare utgiven
som separat skrift, i artikelform alternativt som kapitel i en essäsamling.
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– Uppsatser författade av studerande vid
FHS/MHS välkomnas.
–	Tävlingsskrift för 2015 ska vara inkommen till Akademien senast 30 november
2015. Skriften ska vara åtföljd av namnsedel med författarens (-arnas) namn,
bostadsadress, e-postadress jämte telefonnummer i ett slutet kuvert, fritt från
text.
–	Akademien tilldelar författare av tävlingsskrift, som Akademien finner vara
därav förtjänt, belöningsmedalj i silver
eller guld, 8. storleken jämte penningpris
om lägst 10 000 kronor. Belönad tävlingsskrift införs i Akademiens Handlingar
och Tidskrift.
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anses ha en kvalitet som gör den lämplig att publicera, kan antas för publicering i Kungl Krigsvetenskapsakademiens
Handlingar och Tidskrift under Analys
& perspektiv.
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Med alla till buds stående metoder?1
– Strategi i den politiska styrningen av Försvarsmakten

av Håkan Edström2
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.

under de dryga två decennier som pas- därpå en strategi för Sveriges deltagande i
serat sedan det kalla krigets slut har svensk internationella insatser:
försvarspolitik kommit att byta fokus från
I dag lider de politiska besluten, inte minst
att ha varit reaktiv på hemmaplan, via ett
i riksdagen, av stor brådska och brist på
reaktivt uppträdande på bortaplan, till ett
koordination. Avsaknaden av en övergrimer aktivt dito utanför rikets gränser.3 Un
pande strategi blir med varje ny insats alltder 2015 förväntas riksdagen fatta ett nytt
mer påtaglig. Långt innan det konkreta erlångsiktigt beslut om hur Sveriges militära
bjudandet om deltagande framförs måste
Sverige ha kriterier för olika tänkta handförsvar ska utvecklas under den efterföljan8
4
lingsalternativ.
de flerårsperioden. Mot bakgrund av den
senare tidens händelser, bl a Rysslands anI juni 2003 efterlyste Försvarsberedningen,
nektering av Krim, tyder mycket på att foi en rapport med den passande undertiteln
kus ånyo kommer att skifta till förmån för
”vilja och vägval”, en samlad strategi:
Sverige och dess omedelbara närområde.5
Sedan slutet av kalla kriget har samtliga
Försvarsberedningen konstaterar att det
politiska partier som i dag finns representefinns ett behov av att strukturera synen
rade i riksdagen vid upprepade tillfällen efpå hoten mot vår säkerhet. Även målen
för svensk säkerhet, liksom synen på medterlyst strategier för nyttjandet av Sveriges
el, aktörer och metoder, bör hanteras i en
militära resurser.6 Riksdagsåret 2002/2003,
samlad strategi. En sådan, gemensam och
då Sverige styrdes av en socialdemokratisk
samlad, nationell säkerhetsstrategi inneminoritetsregering, efterlyste t ex Modera
bär både att hela hotskalan skall beaktas i
terna en doktrin som vägleder utvecklingen
säkerhets- och beredskapsplaneringen och
av såväl säkerhets- som försvarspolitiken
att samhällets samlade resurser skall anoch som tillvaratar grundläggande natiovändas på bästa möjliga sätt om samhälnella intressen.7 Folkpartiet efterlyste året
let hotas.9
15
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I januari 2006 presenterade försvarsberedningen sina förslag till reformer avseende
strategier. Beredningen gav emellertid inga
anvisningar för hur det militära försvaret 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 regeringen. ”Ge oss en strategi för de internationella 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 tillträdde. I opposition var Socialdemokraterna
inte sena att framföra liknande krav som
de borgerliga partierna presenterat under
de föregående åren. Redan under det första 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 svenska engagemanget i Afghanistan. I en sådan strategi bör rymmas ökat civilt stöd
för upprättande och förstärkningar av institutioner och strukturer för att möjliggöra byggandet av ett fungerande samhälle, en rättsstat som vilar på demokrati och
kulturell förankring.12

I mitten av mars 2008 presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och utrikesminister Carl Bildt (M) en skrivelse till riksdagen i vilken de redogjorde för en strategi 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 säkerhetsfrämjande verksamhet, med utgångspunkt från regeringens mål på området.
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Strategin ska ha ett långsiktigt perspektiv och ge stöd för ett samlat civilt och
militärt agerande i de insatsområden där
Sverige deltar.13

Socialdemokraterna menade att regeringens
skrivelse omgärdades av så många brasklappar att den inte kunde anses styra över
någonting och att den därför inte vara
att betrakta som någon egentlig strategi.
Partiet menade att riksrevisorernas granskning gett Socialdemokraterna rätt i dessa
avseenden och att Sverige alltjämt saknade en strategi för bidrag till internationella
insatser.14
Det går således att konstatera att samtliga riksdagspartier under de gångna decennierna 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 dessa år inte ansetts förmått fylla behoven i
dessa avseenden. Hur kan det komma sig?
Varför har Sverige inte en strategi för nyttjandet av landets militära resurser, trots att
landets politiker under så lång tid efterlyst
just detta?
Studeras tidigare forskning kan olika alternativa svar identifieras. En förklaring
kan således vara att Sverige inte verkar ha
etablerat en tradition av att utforma militära strategier.15 En försvårande omständighet med denna forskning är att den varit inriktad på svensk säkerhetspolitik under kalla kriget. Den säger dock ingenting
om förhållandena efter detsamma. En angränsande problematik är att den forskning som trots allt skett kring fenomenet
strategi sedan 1990-talet i regel utgått från
olika stormaktskontexter.16 Denna forskning uppmärksammar dock sällan den
småstatsproblematik som omgärdar de
svenska förhållandena. Och varför skulle
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småstater uppmärksammas av internationell strategiforskning om dessa stater inte
utformar strategier kan man fråga sig.
En annan förklaring kan vara att småstater som Sverige inte vill utforma strategier
eftersom dessa kan anses begränsa den politiska handlingsfriheten.17 Det skulle kunna förklara varför det i regel synes vara oppositionspartierna som starkast driver frågan om att ta fram strategier. Dessvärre synes denna problematik inte ha stått i fokus
i den mer samtida forskning kring svensk
säkerhets- och försvarspolitik.18
En tredje förklaring skulle kunna vara 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 utan 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 behoven av doktriner och strategier. Hur dessa ska utformas och tillämpas klarläggs ytterst 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, regering och försvarsmakt behandlas för närvarande i ett forskningsprojekt som finansieras av Försvarsmakten och som genomförs
vid Försvarshögskolan. Av det resultat som
hittills publicerats framgår att förhållandena i Sverige i mångt och mycket är unika.21
En monarki med en statschef utan (egentliga) befogenheter, ett parlament med starka konstitutionell ställning i förhållande

till regeringen samt en parlamentarisk situation där minoritetsregeringar är regel snarare än undantag bidrar till detta. Det är
således inte helt oproblematiskt att applicera resultat från forskning om andra stater på de svenska förhållandena.
Kontentan av genomgången av ovan
nämnda forskning är att strategi förvisso är ett relativt välbeforskat fenomen om
än sällan applicerat i en svensk försvarspolitisk kontext och än mer sällan kopplat 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 förklara varför Sverige politiska ledning inte styr
Försvarsmakten med strategier.
Även om det finns många kopplingar
mellan artikeln och ovan nämnda forskning så handlar alltså ytterst få av ovanstående arbeten specifikt om hur politiska mål omsätts till konkreta militära strategier i ett svenskt sammanhang. Just denna del av den politiska styrningen synes
m a o vara relativ outforskad varför artikelns inomvetenskapliga bidrag handlar
om att fylla en viktig kunskapslucka. Vad
gäller det utomvetenskapliga bidraget så
knyter artikeln bl a an till olika offentliga utredningar som studerat just styrningen av den militära verksamheten.22 Det synes således finnas ett stort allmänintresse
för frågan. Inte minst är det värt att notera att Riksrevisionen noterar att styrningen
av Försvarsmakten är bristfällig:
Riksdagens och regeringens höga krav på
insatsorganisationens gripbarhet och förmåga 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 förutse och i god tid planera för olika händel-
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ser. Regeringen måste vara tydlig med vad
som förväntas av Försvarsmakten.23

I nästa avsnitt förs ett teoretiskt resonemang kring beslutsprocesser. Diskussionen
mynnar ut i ett identifierande av strategins tänkbara funktioner i styrprocessens
olika faser. I det därpå följande avsnittet,
avsnitt 4, kommer artikelns design att utvecklas. Förutom metoddiskussion om val
av empiriskt material kommer här en modell för generering av alernativa strategierna att tas fram. Resonemanget utgår från
resultatet av tidigare internationell forskning kring doktrin och strategi. Genom att
sammanföra de båda dimensionerna av eskalationsnivå, med utfallen krigsutkämpande och krigsavhållande, och uppträdande, med utfallen offensivt och defensivt,
kan man konstruera en klassisk fyrfältsmodell. Därefter, i avsnitt 5, både genereras och analyseras fyra potentiella strategier, utgående från vart och ett av fälten i
fyrfältsmodellen. I avsnitt 6 sammanfattas
resonemanget varvid slutsatserna presenteras. Avslutningsvis, i avsnitt 7, förs ett mer
framåtblickande resonemang. Här kopplas bl a resonemanget kring militärstrategi
samman med alternativa vägval på säkerhetspolitisk 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 abstraktionsnivåer i denna styrning. Övergripande finns
styrningssystem som i sin tur består av
18

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 beskriva den högsta abstraktionsnivån. Medan
Lundquist använder utfallen politiskt, ekonomiskt 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 demokratisk-parlamentariska styrkedjan.25 Det
fortsatta resonemanget utgår från detta
konstaterande.
Lundquist beskriver fyra aktörstyper i
denna parlamentariska styrkedja: politiker, förvaltning, privata intressenter respektive samhällsmedlemmar. Mellan, och
i vissa fall inom, dessa grupper av aktörer sker olika interaktioner eller styrningar.
Styrningen mellan högre och lägre hierarkisk nivå inom en myndighet benämns organisationsstyrning medan styrningen mellan politisk nivå och förvaltning benämns
förvaltningsstyrning. Den senare innebär
att riksdag och regering styr förvaltningen. Lundqvist definierar förvaltningsstyrningen som politikernas medvetna försök
att förmå förvaltningen att verka på det
sätt som politikerna önskar.26 Även om det
skulle vara intressant att studera organisationsstyrningen mellan olika ledningsnivåer i Försvarsmakten så är det förvaltningsstyrning som är av intresse i det fortsatta
resonemanget här.
Lundquist andra abstraktionsnivå handlar alltså om styrformer. Kopplat till förvaltningsstyrning resonerar han kring sex
olika former. De första två formerna, orderstyrning och regelstyrning, hänförs till
den direkta styrningen av förvaltningsmyndigheterna. Den förra formen innebär att
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förvaltningen styrs vid avgörandet i enskilda fall medan den senare främst omfattar
riksdagens lagar och regeringens förordningar. Den indirekta styrningen består av
fyra former: anslags-, rekryterings-, organiserings- respektive informationsstyrning.
Till skillnad från övriga former är den sista styrformen i regel informell. I praktiken kan allt som politikerna uttalar påverka förvaltningen på något sätt oavsett i vilket sammanhang uttalandet görs. Mer formellt tillhandahålls information emellertid 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 avser 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 uppmärksammats eller inkluderats av Lundquist i hans
generella modell, eftersom denna form är
specifik för styrningen av militär verksamhet. Denna fråga faller emellertid utanför
ambitionen med denna artikel.
Avseende den tredje abstraktionsnivån, graden av precision, pekar Lundquist grovt ut
tre varianter. Vid låg grad av precision är
det frågan om ram- eller målstyrning, medan det vid hög grad av precision handlar om
detaljstyrning. Däremellan återfinns programstyrning.28 Tidigare utredningar har
konstaterat att riksdagen beslutat målstyra
Försvarsmakten i operativa termer.29
Nästa steg i teoridiskussionen är att sätta
ovanstående resonemang kring styrningssystem, styrningsformer och styrningstekniker 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 implementering och efterkontroll. Lundquist påpekar att det i den demokratisk-parlamentariska styrkedjan kan variera om ett ärende initieras av politiker, privata intressenter
eller samhällsmedlemmar. Han understryker 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 kopplade till uppgiften att bereda och implementera politikernas beslut. Han beskriver beredning som det stadium då ”det material som erfordras som beslutsunderlag samlas in, värderas och sammanställs. Det gäller information om mål, medel och alla typer av resurser. Slutprodukten i beredningen är ett förslag till beslut”.32
Implementering innebär att beslutet realiseras genom faktiska åtgärder, medan efterkontrollen handlar om att värdera de vidtagna implementeringsåtgärderna efter någon standard. Det är dock ytterst svårt att
mäta i vilken utsträckning Försvarsmakten
löser de operativa uppgifterna. Olika utredningar har föreslagit att alternativa scenarier 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 Lundquists arbeten om förvaltningsstyrning framträder åtminstone tre möjligheter. Strategin
skulle, för det första, under initieringsfasen av styrningen, tillsammans med t ex
de ekonomiska och organisatoriska ra19
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marna, kunna ange det utrymme inom vilket Försvarsmakten och andra myndigheter hade att utforma sina beslutsunderlag
och eventuella beslutsförslag. Uppenbart
har politikerna själva emellertid inte lyckats ta fram det styrverktyg de efterlyser.
Således verkar rollen för strategin i initieringsfasen vara överspelad, åtminstone vad avser det stundande försvarsbeslutet. Försvarsmakten och andra myndigheter/organ måste kanske därför hjälpa den
politiska ledningen på traven genom att,
under beredningsfasen, ta initiativet genom att redovisa sin tolkning av innebörden av den politiska styrningen uttryckt i
alternativa strategier. Det är detta steg denna artikel kommer att studera närmare.
Avslutningsvis skulle strategin kunna användas 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
klarläggas att utgångspunkten tas i den
strategiska defensiv som anses vara väl etablerad inom svensk säkerhetspolitik vilket
bl a konstaterats av flera av de forskare
som diskuterades i avsnitt 1. Innebörden
av detta är att samtliga potentiella militära strategier enligt diskussionen i avsnitt
3 måste kunna inrymmas i en vidare defensivt inriktad politisk-strategisk doktrin där även andra maktmedel och säkerhetspolitiska instrument ingår för att uppnå de politiska målsättningarna. Denna
tradition kan anses vara oberoende av
regeringskonstellation.34
20

Val av empiriskt material
I en tidigare mer heltäckande och omfattande studie av försvarsdoktriner under 1990-talet utgick författaren Håkan
Edström från det offentliga material de officiella aktörerna i den försvarspolitiska
beslutsprocessen tagit fram i de olika processtegen. Under initieringsfasen studerades t ex regeringens planeringsanvisningar medan bl a propositioner, motioner och
betänkanden beaktades under beredningsfasen. Denna artikel avgränsas dock till beredningsfasen och till två av de myndigheter/organ som har till uppgift att redovisa
beslutsunderlag: Försvarsmakten respektive försvarsberedningen. Stöd till detta val
av empiri har hämtats från tidigare forskning av bl a Eva Haldén, och går ut på att
dessa dokument utgör centrala underlag i
den försvarspolitiska beslutsprocessen.35
Detta material finns alltså redan framtaget
som en del av underlaget inför stundande
försvarsbeslut. Samtidigt innebär valet av
em piriskt material till att forskningsfrågan begränsas till att handla om huruvida
Försvarsmakten och försvarsberedningen
ger erforderligt underlag för att en styrning i termer av strategi överhuvudtaget
ska kunna ske.

Hur konstrueras en militärstrategi?
Vid utformandet och inriktningen av ett
militärt försvar handlar ett första dilemma om på vilken eskalations- eller konfliktnivå utgångspunkten ska tas samt hur
förhållandet mellan de båda nivåerna ska
klarläggas. Försvarsmaktens huvuduppgifter är endast implicit kopplade till de olika 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- det att försvar mot väpnat angrepp är den
rigt.36 Oavsett i vilken nivå utgångspunkten enskilt viktigaste uppgiften för en försvarstas måste en och samma försvarsmakt kun- makt, åtminstone i ett militärt alliansfritt
na hantera samtliga tilldelade uppgifter.
land som Sverige. Det synes därför rimligt
Såväl den svenska som den norska mi- att utgångspunkten tas i Arts och Grays relitära doktrinen utgår från ett spektrum
sonemang.
med två ytterligheter; högintensiv och lågEtt andra dilemma handlar om avväg37
intensiv konflikt. Den svenska doktrinen ningen mellan offensiv och defensiv förmåtillför dessutom en dimension som berör ga. Barry Posen menar att offensiv ”aims
graden av statlig inblandning i konflikten. to disarm an adversary – to destroy his arGemensamt för bägge doktrinerna är att med forces”, medan defensiv syftar till att
de fokuserar på situationer då de militära “deny an adversary the objectives that he
resurserna faktiskt används.
seeks” (Posens kursivering).42 Jack Snyder
Barry Buzan resonerar istället kring ni- är inne på samma linje: “A rational stra
våerna crisis avoidance, crisis management, tegist’s choice of an offensive or a defenwar prevention och warfighting.38 Håkan
sive strategy should depend on national
Edström för ett liknande resonemang och aims (i.e. foreign policy goals), technolobenämner dessa nivåer, eller situationer, gical and geographical constraints, and
krisförebyggande, krishanterande, krigsav the military balance.”43 Även Stephen Van
hållande respektive krigsutkämpande.39 Ge- Evera utvecklar tankarna kring detta motmensamt för de båda forskarna är att de, satspar.44 I sin undersökning av svensk förutöver ett faktiskt insättande av de militä svarsdoktrin under 1990-talet använde Håra resurserna mot en motpart i en kris- eller kan Edström en modell med fyra olika ut
krigssituation, även beaktar då resurserna fall. Enligt Edström går en offensiv strateanvänds för att undvika att sådana situa- gi ut på att attackera motståndarens vitala
tioner överhuvudtaget uppstår.
värden (befolkning, infrastruktur etc) medAllt för många nivåer kan emellertid an en semi-offensiv strategi går ut på att
medföra att en redan komplex beslutspro- attackera motståndarens militära förmåga.
cess blir än mer invecklad. I det fortsatta Den semi-defensiva strategin går ut på att
resonemanget tas därför utgångspunkt ni- ”förvägra motståndaren att nå sina syften invåerna krigsavhållande och krigsutkämpan- om bedömd kostnadskalkyl […] Samtidigt
de. Robert Art skiljer mellan forceful och vill försvararen offra så lite som möjligt av
peaceful use of military power. Medan den de värden som skall försvaras, varvid terförra varianten de facto handlar om att ut- ritoriet troligen är det bästa exemplet.”45
kämpa krig så går den senare ut på att ho- I den svenska kontexten handlar en semita om krig. ”Mainly in the hope that war defensiv strategi om ett gränsnära försvar
can be avoided are threats usually ma- medan en defensiv handlar om det Edward
de. For any given state, war is the excep- Luttwak benämner defense-in-depth, d v s
tion, not the rule, in its relation with other djupförsvar.46
states”.40 Colin Gray för ett liknande resoGemensamt för samtliga strategier ovan
nemang: ”By strategy I mean the use that är att de fokuserar på den krigsutkämis made of force and the threat of force for pande nivån. Det finns dock även exemthe ends of policy” (Grays kursivering).41 pel på resonemang kring offensiv-defensiv
Ett av skälen till avgränsningen är antagan- och den krigsavhållande nivån. Bland an21
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nat John Mearsheimer identifierar t ex två
olika krigsavhållande strategier: deterrence by denial respektive deterrence by retaliation.47 Medan den förra är defensiv i sin
natur är den senare offensiv.

Krigsutkämpande
Krigsavhållande

Offensiv
4
2

Defensiv
3
1

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

I figur 1 ovan sammanfattas resonemanget till att omfatta de krigsutkämpande och
krigsavhållande eskalationsnivåerna samt
för var och en av dessa ett offensivt och
ett defensivt alternativ. Med detta som utgångspunkt kan fyra olika strategier konstrueras. 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 strategierna jämföras och värderas? För det första är det viktigt att uppmärksamma innebörden av själva begreppet strategi. I denna artikel tas utgångspunkt i det resonemang som bland annat Håkan Edström
och Dennis Gyllensporre presenterade i sin
studie av Förenta Nationernas militärstrategi.48 Ett kriterium är konsistensen och balanseringen 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 påverka varandra, hierarchical balancing, där
22

ett av elementen tillåts påverka de andra
två och där det inte finns något starkt samband mellan dessa båda, sequential balancing, där ett av elementen påverkar ett annat 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 eftersträvar interdependent balancing och att
det således ska finnas såväl samband som
balans mellan strategins tre element. I det
fortsatta resonemanget återges några viktiga utgångspunkter för utformandet av mål,
medel respektive metoder.
Målen för Sveriges såväl säkerhets- som
försvarspolitik fastställs av riksdagen. Inför
kommande försvarsbeslut ger Försvars
beredningens olika rapporter vägledning
kring vad målen kan komma att omfatta.
Försvarsberedningen klargjorde i maj 2013
att man ansåg att:
Sverige främst måste kunna värna landets suveränitet, svenska rättigheter och
intressen, våra grundläggande värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Om det krävs ska vi kunna försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp och bidra till att säkerställa samhällets skydd mot kriser, incidenter och angrepp.49

Synen på de militära medlen och metoderna framträder också i försvarsberedningens olika rapporter men även i olika militära doktriner. I t ex såväl den svenska som
den norska doktrinen betonas krigföringsförmåga. Denna sägs bestå av de fysiskoch
de konceptuella samt de moraliska faktorerna.50 Bedömningen är att krigföringsförmåga i mångt och mycket handlar om
medlens utformande och även huvudinriktningen 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; utnötnings- respektive manöverkrigföring.51
Det är dock viktigt att understryka 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.
Manöverkrigföringens principer kan således ha delvis olika innebörd beroende
på ledningsnivå. Mer om detta i resonemanget kring respektive alternativ strategi. Redan nu kan emellertid konstateras att
den princip Clausewitz slog fast, d v s kriget som en fortsättning på politiken om än
med andra medel, innebär politikens superioritet i förhållande till alla militära nivåer.52 Detta avser mål såväl som medel och
metoder. Bland annat Edward Luttwak har
utvecklat en modell där interaktionen mellan de politisk-strategiska och militärstrategiska nivåerna beskrivs.53 Detta innebär
således att en militärstrategi inte kan utformas utan hänsynstagande till olika säkerhetspolitiska 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 alliansfriheten syftandes till neutralitet vid krig i
vårt närområde.54 Det andra alternativet
är ett svenskt Natomedlemskap som komplement till dagens EU-medlemskap.55 Det
tredje alternativet utgörs av dagens solidaritetspolitik gentemot de andra nordiska
staterna samt de övriga EU-medlemmarna,
det fördjupade militära samarbetet inom
Norden samt partnerskapet med Nato. Försvarsberedningen anser t ex att ”samar
betet med Nato bör fortsätta utvecklas inom ramen för det svenska partnerskapet. Sveriges samarbete med Nato be-

gränsas ytterst av att vi inte åtar oss försvarsförpliktelser.” Det finns alltså inga
andra begränsningar inom försvarsområdet än ”att samarbetet inte innebär ömsesidiga försvarsförpliktelser.”56 Detta är således den etablerade konsensuslinjen inom
svensk säkerhets- och försvarspolitik.
Det är också viktigt att notera strategibegreppets inbyggda dualism. Å ena sidan
handlar det om att ange riktlinjerna för
hur Försvarsmakten ”skall agera och nyttja disponibla resurser i en viss typ av situation för att nå ett visst syfte.” Å andra sidan handlar det om ”en styrning vad avser bl a anskaffning av materiel samt utbildning och övning med personal”.57 Lars
Wedin benämner det senare som resursstrategi 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 valda 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 undersökningen fokuserar på.

Generisk utformning av
militärstrategi
Som tidigare nämnts så bör utformningen
av militärstrategi ta sin utgångspunkt i olika säkerhets- och försvarspolitiska vägval.
Ett sådant vägval berör Sveriges förhållande till EU respektive Nato. I nedanstående resonemang tonas emellertid frågan om
neutralitet, partnerskap eller alliansanslutning ned.
23
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Strategi 1: Kosta mer än det
smakar
Den första alternativa strategin utgår från
ett defensivt uppträdande och den krigsavhållande situationen. Det handlar alltså 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 motståndaren inte avdela mer medel eftersom dessa
antas behövas gentemot huvudmotståndaren. Traditionellt var denna s k marginaldoktrin en hörnsten i svensk försvarspolitik under det kalla kriget. Motståndarens
medel utgörs i resonemanget av en kombination av tid samt materiella och personella resurser. Historiska exempel på
ett lyckat tillämpande av denna strategi
är Carl XIV Johans centralförsvarsstrategi från tidigt 1800-tal.60 Exempel på misslyckanden utgörs av bl a Frankrikes tilltro
till Maginotlinjen under mellankrigstiden
på 1920- och 1930-talen.61
Försvarsberedningen betonar den krigsavhållande eskalationsnivån: ”Den svenska 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 möjligen mer om säkerhetspolitikens inriktning
än om nyttjandet av det militära maktmedlet inom ramarna för den övergripande säkerhetsstrategin.
Även Försvarsmakten betonar den krigsavhållande eskalationsnivån: ”En egen militär 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 överraskande angrepp leder till ett omedelbart
avgörande.”63 Försvarsmakten för även
24

ett resonemang kring konsekvenserna om
en defensiv krigsavhållande strategi skulle
misslyckas. Ett av de tre koncept som utvecklas, det reaktiva, kan påstås ha sitt intellektuella ursprung i strategi 1. I denna
artikel behandlas dock det reaktiva konceptet under strategi 3 nedan.
I en FOI-rapport slås fast att Försvars
maktens traditionella huvuduppgift varit att verka krigsavhållande. Rapportens
författare, Krister Andrén, menar att denna uppgift löstes genom att ”en defensivt
blockerande förmåga mot ett väpnat angrepp från en stormakt” och benämner den
olönsamhetsdoktrinen. ”Avhållandet handlar ytterst om att i förväg övertyga potentiella angripare om att kostnaderna för att
genomföra ett angrepp är högre än de möjliga vinsterna” resonerar Andrén.64
Det finns en rad problem med det bakomliggande resonemanget kring denna strategi. 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 denne är villig att tillämpa. Sveriges strategiska
kalkyler kan m a o hamna helt fel i förhållande till den presumtive motståndarens dito. I stället för att verka avhållande kan det
svenska uppträdandet därför istället komma att verka inbjudande.
Ett andra problem är att, även om de
svenska kalkylerna skulle visa sig vara riktiga, så bygger strategin på uthållighet och
utnötning där Sveriges försvar, främst i
kvantitativa termer, anses relativt jämbördigt med de resurser motståndaren bedöms
ha vilja och/eller förmåga att avdela. Om
symmetrin faller, t ex på grund av att motståndaren 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 militärt försvar.
Det tredje problemet är dock det allvarligaste: om avskräckningen misslyckas
kommer kriget i huvudsak att utkämpas i
Sverige. Allvaret ligger i att ett militärt försvar som utformats för att förebygga konflikter och krig inte med självklarhet är erforderligt flexibelt för att kunna ge den militära, 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 eskalationsnivån 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 markrobotar så hotar Sverige att bemöta ett sådant
angrepp med samma medel och metoder.
Om motståndaren hotar att utföra en cyberattack mot Sverige så hotar Sverige att
svara med liknande attacker. Historiska
exempel på ett lyckat tillämpande av denna strategi är Karl XI:s väpnade neutralitet 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 skulle vilja angripa Sverige, eller utöva påtryckningar 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 tröskeleffekten avses skapas genom att aktivt
uppträdande.
Försvarsmakten menar att såväl den
svenska solidaritetsförklaringen som solidaritetsklausulen i EU:s Lissabon-fördrag
inte bara kan bidra till att avskräcka en
potentiell motståndare från att angripa
Sverige utan även till att ”förstärka tröskeleffekten och, i det fall en väpnad konflikt
uppstår, genom tillkommande förband bidra till att tvinga en motståndare till att avbryta sin aktion eller för att besegra denne”
(Försvarsmaktens kursivering).68 Uppen
bart är Försvarsmakten här inne på en offensiv variant av avskräckning men det är
oklart vilken roll svenska militära förband
förväntas ha inom ramen för operationerna 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 kännbara uppoffringar i en vidare ram” i eget
syfte att ”kunna bädda för snabbt och effektivt stöd från omvärlden, samt ytterst
också om en förmåga att aktivt kunna lyfta en konflikt till en sådan nivå att ett direkt stöd ter sig sannolikt.” Andrén menar att denna strategi i allt väsentligt behöver utgå från ett indirekt förhållningssätt.
”Det kan ske genom egna system med förmåga att tillfoga angriparens vitala funktioner motsvarande skador och genom system 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 problem är att motståndaren förmodligen har
eskalationsdominans. Det innebär att denne alltid kan hota att använda medel och/
25
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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 avskräckningen 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 känsligt för påtryckningar i den krigsavhållande 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 jämbördig med motståndaren. Om symmetrin faller, t ex p g a att motståndaren är kvantitativt överlägsen, uppstår en ofördelaktig
asymmetri i fråga om de fysiska faktorerna. Strategin måste m a o ges trovärdighet
genom ett i såväl kvantitativt som kvalitativt avseende starkt militärt försvar.
Ett tredje problem är att för att strategin ska bli trovärdig kan inslag av svenska angrepp i förebyggande syfte behöva
ingå. Det innebär att Sverige redan i den
krigsavhållande fasen måste kunna hota
att angripa motståndaren innan denne fysiskt har attackerat Sverige. Frågan är om
ett sådant proaktivt agerande har den politiska 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 strategierna utgår strategi 3 från den krigsutkäm
pande eskalationsnivån. Den tar dessutom
sin utgångspunkt i ett defensivt uppträdan
26

de och bygger liksom strategi 1 på marginaldoktrinens principer. Utgångspunkten
är föreställningen om att det inte går att
tänka sig att ett militärt angrepp i Sveriges
närområde skulle kunna ske isolerat mot
en enskild stat. Det går inte, menar försvarseredningen ”att se militära konflikter i vårt närområde som skall påverka endast ett land.”71 Denna defensiva strategi
går ut på att undvika att förlora förmågan
att fortsätta kriget. Det gäller m a o att förneka motståndaren ett isolerat militärt avgörande gentemot Sverige och att vinna tid
så att en lösning på den överordnade konfliken hinner infinna sig. Detta gäller oaktat vilken säkerhetspolitisk lösning Sverige
valt. Historiska exempel på ett lyckat tillämpande 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 explicit resonemang kring denna strategi.
Kopplat till diskussionen kring de civila delarna av totalförsvaret betonas dock ”att
det är av särskild betydelse att det civila
försvaret bidrar till Försvarsmaktens operativa förmåga vid höjd beredskap och
krig.” Vidare klarläggs att det civila försvaret behöver ha en uthållighet över tid
för att ”kunna upprätthålla och säkerställa försvarets samlade förmåga inför och
vid ett angrepp”. Uthålligheten definieras
till att vara 5-10 dagar, varunder säkerställandet av de viktigaste samhällsfunktionerna och värnandet av civilbefolkningen prioriteras.74 Detta stämmer väl överens med
Försvarmaktens reaktiva koncept som behandlas nedan.
Försvarsmakten presenterar tre alterna
tiva operativa koncept som skulle kunna 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 uppträdande. Det som skiljer dessa båda koncept är
graden av offensiva inslag. Det s k aktiva
konceptet sägs gå ut på att ”möta en motståndare med manöverkrigföring med hög
operativ rörlighet samt att kunna kraftsamla stridskrafterna för att uppnå lokal överlägsenhet.”75 Syftet med striderna
är att genom en kombination av fördröjningsstrid och anfall försvåra för angriparen att nå ett tidigt avgörande.
Det s k reaktiva konceptet går ut på att
”störa motståndarens operationer och så
länge som möjligt förhindra ohotad kontroll av vitala objekt och områden. Detta
genomförs genom att man säkerställer uthålligheten för egna stridskrafter för att
kunna ta upp striden med motståndaren
i ett senare skede inom ramen för säkerhet tillsammans med andra.”76 Syftet med
striderna i detta koncept är att genom fördröjningsstrid på svenskt territorium försvåra för motståndaren att nå ett tidigt avgörande. Medan tidiga insatser med luftstridskrafter och marina dito är prioriterade i det förra konceptet så är fokus i det
senare konceptet skydd av befolkning och
infrastruktur. Som en konsekvens av den
högre prioriteringen av markstridskrafterna 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 angriparens aggression på ett sätt som inte 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 småstaten handlar det enligt Andrén om att
”ha adekvata medel för att kunna reagera med FN-stadgans principer som grund,

d v s med medel som på ett rimligt proportionellt sätt svarar mot situationens
krav.”77
Liksom de båda föregående strategierna
är även detta alternativ inte utan fallgropar. Ett första problem är att motståndarens 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 sådant sätt kan t ex vara att inte bara bekämpa militära utan även civila mål. Det kan
m a o uppstå en asymmetri avseende moralfaktorerna. Denna asymmetri kan finnas redan initialt.
Ett andra problem utgörs av att den
operationskonst som utvecklats i inte bara Sverige utan i hela västvärlden sedan
USA:s krig mot Irak 1990–1991 bygger på
manöverteori.78 Denna är dock inte utrerad gentemot de operativa principer som
behövs för denna strategi. Här kan istället motsvarande principer som tillämpas i
fleet in being behöva tillämpas på samtliga
försvarsgrenar. Det är tveksamt om viljan
och förmågan att genomföra de justeringarna av de konceptuella faktorerna som är
nödvändiga för att göra denna strategi trovärdig föreligger. Möjligen var inte ens den
svenska operativa principen möta-hejdaslå från det kalla kriget fullt förenlig med
denna strategi.
Ett tredje problem är att undgå upptäckt och motstå bekämpning blir viktigare än att själv kunna bekämpa motståndaren i denna strategi. Det är inte denna princip 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.
27
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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 handlar denna strategi således om att framtvinga ett militärt avgörande. Detta avgörande ska dessutom ske på Sveriges villkor
och, i så stor utsträckning som möjligt, utanför Sveriges territorium. Det torde därför vara nödvändigt att involvera fler aktörer än enbart Sverige och dess motståndare.
Detta kan komma att behöva ske genom
en eskalation av konflikten så att omgivande stater inte längre kan förhålla sig passiva. Historiska exempel på ett lyckat tillämpande 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 upprepande gånger till såväl den unilaterala
svenska solidaritetsförklaringen som artikel 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” klarlägger försvarsberedningen.81 Detta resonemang innebär således att Sverige, även om
landet självt inte blivit direkt indraget i den
aktuella konflikten, kommer att agera aktivt. Huruvida detta aktiva agerande även
inkluderar svenska militära resurser står inte helt klart. I mer generella termer menar
försvarsberedningen att Sverige bör ”utveckla förutsättningarna för att ge och ta
emot stöd, som också kan vara militärt.”82
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Ett av de operativa koncept Försvarsmak
ten presenterat, det proaktiva, går ut på att
tidigt ”slå mot motståndarens kritiska sårbarheter på ett stort operationsdjup. […]
Syftet är att genom offensiva åtgärder tidigt försvåra eller fördröja motståndarens
agerande.”83 Att de svenska insatserna bör
genomföras tidigt vid en konflikt motiveras dels av att motståndarens förband kan
vara utsatta och känsliga för angrepp, dels
av att de svenska offensiva insatserna anses behöva bestå av en viss volym. Mot
ståndarens får alltså inte ha hunnit bekämpa en allt för stor del av den svenska offensiva kapaciteten.
Andrén avfärdar delvis denna strategi i
sin FOI-rapport. ”En grundläggande utgångspunkt är” menar han ”att Sverige
aldrig kan räkna med att själv kunna agera 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 utsatts för en omfattande och överrumplande bekämpning.”84
Föga förvånande är heller inte detta alternativ oproblematiskt. Ett första problem gäller huruvida viljan hos en motståndare som har tagit initiativet till en
väpnad konflikt överhuvudtaget låter sig
brytas om denne dessutom har överlägsna
förmågor, i åtminstone kvantitativt avseende. Det svenska försvarets fysiska faktorer måste därför vara kvalitativt överlägsna motståndarens för att denna strategi ska
te sig trovärdig. Dessutom måste de ha tillräcklig numerär. Det kvantitativa underläget får m a o inte vara för stort.
Ett andra problem rör den politiska traditionen i Sverige. Frågan är om den strategiska 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 frågan om den skulle kunna omgärdas av erforderlig sekretess. För att man överhuvudtaget ska göra denna strategi möjlig bör inte de mål Sverige kan komma att angripa
offentliggöras. Om så skulle ske ges motståndaren en möjlighet att vidta preventiva 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, inom ramen för avdelade medel, justera sina metoder på ett för Sverige ofördelaktigt
sätt om de inledande insatserna misslyckas.
Om Sverige t ex haft en öga-för-öga strategi och byter till öga-för-tand är det inte säkert att Sverige har utvecklat de konceptuella faktorerna i sådan omfattning att politisk acceptans för de ändrade metoderna kan erhållas. En ändrad metod skulle
bl a kunna knyta an till det andra problemet ovan och handla om att byta mål för
de svenska angreppen på motståndaren.
Målen skulle inledningsvis kunna utgöras
av den militära förmåga motståndaren använder mot Sverige till att bli den militära
förmåga som motståndaren bedöms behöva vid en eventuell väpnad strid mot dennes 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 försvarspolitiskt resonemang och har uppenbara svårigheter att uttrycka sig i mer militärstrategiska termer. Att övergripande resonera
kring att förebygga krig och framväxten
av hot mot svensk, nordisk och europeisk säkerhet är helt enkelt för abstrakt för
att ge den vägledning som här efterfrågas.
Försvarsberedningen konkretiserar inte vilken roll de militära medlen bör ges i förhållande till de politiska, diplomatiska och
ekonomiska medlen. Endast svepande berörs 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 försvarsberedningen ett samlat resonemang kring
mål, medel och metoder. Detta gäller såväl
på den säkerhets- som på den försvarspolitiska 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 otvetydigt ett resonemang i strategiska termer. Tre alternativa koncept – reaktiv, aktiv och proaktiv – används för att förtydliga övervägandena och för att presentera
olika valalternativ. Resonemanget förs ömsom kopplat till avskräckning och skapandet av tröskeleffekt, ömsom kopplat till att
tvinga eller rent av till att besegra en motståndare. Dessvärre riskerar argumentationen stundtals att förvirra snarare än att förklara eftersom gränsen mellan den krigsavhållande och den krigsutkämpande nivån inte är explicit och eftersom övergången mellan de olika nivåerna inte klarläggs.
Försvarsmakten förklarar lika lite som försvarsberedningen vem/vilka som bedöms
vara Sveriges allierade och bundsförvant/er.
Denna informationslucka blir påtaglig i resonemanget kring stridernas förande i se29
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nare skeden av konflikten inom ramen för
vad som kallas ”säkerhet tillsammans med
andra”. Försvarsmakten förtydligar heller inte vilken roll de svenska militära resurserna 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 snarare än strategiska principer. Innebörden
av begrepp som manöverkrigföring, kritiska sårbarheter, operativ rörlighet, operativt djup, kraftsamling, lokal överlägsen
het, möta, störa, försvåra samt fördröjningsstrid respektive anfallsstrid och en
kombination av dessa stridssätt torde vara självklara för den militärt skolade försvarsmaktsledningen. Hur civila politiker
tolkar dessa begrepp samt deras inbördes
sammanhang och konsekvenserna av detta är emellertid allt annat än givet och därmed 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 politiker och militärer därför talar förbi varandra. Medan de förra i abstrakta ordalag
resonerar om säkerhetspolitik för de senare operativa överväganden. Av ovanstående exempel synes detta troligen mest vara
kopplat till ett av strategins element; metod. Politikerna har förmodligen lättare
att ta till sig ett resonemang kring de mer
konkreta medlen. Stridsvagnar, stridsflygplan och korvetter kan ju dessutom översättas till ekonomiska termer vilket torde
vara betydligt mer bekant för den politiska ledningen. Som tidigare konstaterats
har riksdagen alltså beslutat att målstyra
Försvarsmakten i operativa termer.86 Att
enbart tala om mål och medel, och dessutom i olika sammanhang, är emellertid inte
tillfyllest om styrning med strategier eftersträvas. Det handlar då om pooled balan30

cing där det således inte finns något starkt
samband elementen emellan och där dessutom ett av elementen tenderar till att helt
saknas.
Varför har då Sverige inte lyckats nå dithän och formulerat en strategi? Här kan
det vara intressant att än en gång återkoppla 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 prioriteter samt, för det andra, på vad den styrde
förstår, kan och/eller vill. Förståelsen bottnar i om den styrde ”begriper innebörden i
styrningen” medan kunnandet åsyftar dennes kapabilitet att i form av bl a faktisk
kunskap och viljan åsyftar den styrdes önskan och intentioner.87 Men tänk om dessa
egenskaper också är giltiga för den styrande, d v s den politiska ledningen? Redan inledningsvis berördes politikernas eventuella okunskap respektive ovilja att tillämpa
strategier i styrningen av Försvarsmakten.
Tänk om politikerna istället helt enkelt inte begriper innebörden i styrningen i termer av strategier trots att de själva så ofta
efterlyser just detta?
Som tidigare påpekats så har olika utredningar föreslagit att alternativa scenarier bör användas som ett led i den politiska
styrningen av Försvarsmakten. Rimligen är
det inte scenarierna själva som är det intressanta. De bör nog snarare ses som ett
instrument att pröva den svenska militära strategin. Evalueringen bör m a o leda
fram till en formulering av en strategi innehållandes samtliga tre element och där dessa balanserats med varandra. Scenarierna
bör således ses som ett pedagogiskt verktyg med vars hjälp den politiska och den
militära ledningen ska hitta varandra i formulerandet av strategier som är begripliga
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för båda parter och som omfattar samtliga tre element.
Kontentan av detta resonemang är att
det inte räcker med att strategier tas fram i
beredningsfasen som varit i fokus för denna undersökning. Strategierna måste dessutom 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 beslutsprocessen kan förklara varför Sverige
politiska ledning inte styr Försvarsmakten
med strategier. Med ovanstående resonemang anses detta syfte härmed vara uppnått. 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.” Enligt försvarberedningen måste försvarsplaneringen dessutom ”utgå från det moderna krigets karaktär”. Ett annat viktigt ingångsvärde utgörs av försvarsberedningens
konstaterande att Försvarsmakten förvisso ”ska kunna leda och genomföra gemensamma operationer med våra stridskrafter”
men att större ”gemensamma operationer
kommer alltid att genomföras i en multinationell kontext.”88
Samtliga dessa aspekter är viktiga vid
utformandet av en ny militärstrategi. Det
har tidigare noterats att det finns tre alternativ avseende det säkerhetspolitiska vägvalet representerat i riksdagen. Den solidariska 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 konskevensanalyserna. Detta ligger dock utanför ambitionen med denna artikel. Viktigt för det
fortsatta resonemanget är dock att än en
gång ta fasta på målet med säkerhetspolitiken. Sverige måste alltså kunna värna:
landets suveränitet, svenska rättigheter
och intressen, våra grundläggande värderingar samt skydda svensk handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Om det krävs ska vi kunna försvara Sverige mot incidenter och väpnat
angrepp och bidra till att säkerställa samhällets 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 strategierna. Här behöver givetvis mer göras och
även i detta avseende bidrar försvarsberedningens olika rapporter till vägledningen:
En konflikt med en kvalificerad motståndare skulle förmodligen vara högintensivt
och ha ett snabbt förlopp. I första hand
skulle konventionella och högteknologiska stridsmedel användas. Cyberattacker
och informationskrigföring kommer att
vara en del i krigföringen. Striden karaktäriseras av fjärrstridsmedel mot kritisk
infrastruktur och samhällsviktiga funktioner, lättrörliga förband för att ta nyckelterräng och för att framgruppera viktiga
skydds- och bekämpningssystem. Stridsavstånden bedöms ofta vara långa. Utvecklingen av långräckviddiga bekämpningssystem och andra krigföringsmetoder har
generellt utökat det operativa rummet
och därmed minskat behovet av att besätta geografiska områden för att nå målen
med en militär operation. Att besätta territorium behöver inte vara ett självändamål.90

En intressant notering i detta sammanhang
är kopplingen till tidsförhållandena och
31
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det snabba händelseförlopp försvarsberedningen beskriver. Möjligen ska den uthållighet 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 försvarsberedningens 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 arbetet med att ta fram operationella strategier är tillgången på medel, d v s stridskrafter. Försvarsberedningen har i sina rapporter 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 största sannolikhet att fastställas när riksdagen fattar nästa långsiktiga försvarsbeslut
någon gång under 2015. Eftersom ett utvecklat och explicit resonemang om metoder hittills saknats, och eftersom sambandet mellan mål och medel dessutom synes
svagt så är det alltså frågan om pooled balancing enligt Edströms och Gyllensporres
definition. Det bedöms emellertid fortfarande vara troligt att statsmakterna eftersträvar interdependent balancing, d v s där
mål, medel och metoder ömsesidigt tillåts
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påverka varandra. Eftersom det inför stundande försvarsbeslut återstår att utveckla
resonemanget kring metoderna så kan situationen möjligen ”räddas” till att bli en
variant av hierarchical balancing där i detta 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 kommande arbete dock inte utgå från en ensam metod kopplad till enbart en situation.
Istället kan var och en av de fyra olika situationer som diskuterats här tjäna som utgångspunkt för det fortsatta resonemanget. Samma försvarsmakt kan således, inom ramarna för de politiska målsättningarna och resultatet av resursstrategin, behöva kunna hantera olika situationer. Det
kan inte nog understrykas att detta resonemang är kopplat till hur den politiska beslutsprocessen tycks ha kommit att gestalta
sig. För att erhålla interdependent balansering bör inte mål+medel+metoder utvecklas separat och sekventiellt utan i symbios.
Nästa steg i utvecklingen av en ny svensk
militärstrategi kan således vara att, möjligen inom ramarna för stundande försvarsplanering, utveckla operationella strategier 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 metoderna och att sedan pröva den interdependenta strategin i olika scenarier.
Regeringen måste vara tydlig med vad
som förväntas av Försvarsmakten konstaterade Riksrevisionen. Samtidigt har samtliga riksdagspartier på ett eller annat sätt
efterlyst behovet av strategier för nyttjandet av Sveriges militära maktmedel.
Uppenbart har politikerna själva emellertid inte lyckats ta fram det styrverktyg de
efterlyser. Således verkar rollen för strate-
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gin i initieringsfasen vara överspelad, åtminstone vad avser det stundande försvarsbeslutet. Både försvarberedningen och
Försvarsmakten hade en möjlighet att under beredningsfasen redovisa sina respektive bedömning av innebörden av den politiska styrningen uttryckt i alternativa strategier. 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 ursprungliga, men implicita ”strategi”, med
de alternativa strategier som den militära
ledningen bedömer som möjliga att implementera m.h.t. de givna förutsättningarna
(mål+medel+metoder). Eventuella avvikelser i synsätt mellan den politiska och den
militära ledningen skulle härigenom kunna korrigeras.
Om den politiska ledningen inte formulerar en strategi i initieringsfasen, vilket nu

alltså synes vara fallet, har den medvetet eller 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 instrument nyttjas suboptimerat och även kontraproduktivt.
Ett tredje (skräck-)scenario är att varken
den politiska eller den militära ledningen formulerar någon strategi. Detta skulle kunna innebära att landet helt saknar
handlingsplaner för hur dess samlade militära 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
docent i statsvetenskap och universitetslektor i krigsvetenskap vid Försvarshögsko
lan.
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Tyska och sovjetiska förluster 1941–1945
Om förhållandet mellan förlorade generaler på östfronten1

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 ledning, är ett viktigt verk när det gäller för
luster på den tyska sidan.2 Det huvudsakliga innehållet i boken är en lista som publi
cerades för första gången, över tyska hög
re chefer med deras rang och den vapengren/truppslag de tillhörde inom samt tid
och plats för deras död (tillfångatagande). Samtliga huvudkategorier för förluster
finns med: stupade i strid, tillfångatagna,
försvunna utan uppgift, offer för repres-

sion, stupade till följd av olycka samt avlidna på grund av sjukdom eller självmord.
Boken, som strängt taget är en statistisk 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 inte var känd för författarna. På så sätt granskas inte det grundläggande i problemet –
anledningen till liksom sättet och följderna
av förlusterna.
Förluster inom det sovjetiska generalitetet blev inte föremål för särskild forskning
av ideologiska skäl med syfte att dölja detta för allmänheten. Det gjorde att det länge
inte förelåg möjlighet att göra en jämförande analys med motsvarande indikatorer
från de krigande parterna.
Den mest framträdande platsen i historieskrivningen om det givna problemet utgörs av denna författares studier, som har
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publicerats i USA, Storbritannien, Ukraina
och Vitryssland på engelska och vitryska.3 Det som särskiljer dessa är inte bara den mest kompletta uppräkningen av
befälhavarnas namn utan också en allsidig 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 ministerstva oborony Rossijskoj Federatsii). Trots att
en ansenlig mängd av dokumentmaterialet
om andra världskriget inte längre är hemligstämplat i dessa arkiv sedan de senaste
två decennierna så finns en betydande andel som liksom tidigare är otillgängligt för
denne forskare, något som allvarligt försvårar min vetenskapliga forskning.
Av detta skäl kan jag t ex inte med hundra procents säkerhet ange den slutligt fastställda 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 personer, som ett resultat av vidare forskning.
Dessa brister i såväl våra som ryska forskares 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 förluster i strid, d v s på slagfältet. Den tyska
armén förlorade på östfronten (den sovjetisk-tyska fronten) 134 generaler,4 den sovjetiska 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 förlusterna över åren, något som i viss utsträckning vittnar om nivån på krigskonsten hos respektive sida under krigets oli38

ka etapper. Således, medan det tyska generalitetet förlorade 14 företrädare 1941 så
förlorade den sovjetiska 52 (1:3,7). Under
1942 ökade de tyska förlusterna till 22 personer medan de sovjetiska minskade till 48
(1:2,2). År 1943, när händelseutvecklingen
på fronten var som mest intensiv, förlorade Tyskland 31 generaler i strid och huvudparten 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 generalerna 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 sidornas förluster men ytterligare en minskning
av skillnaden i förhållandet skedde (1:1,2).
Situationen förändrades drastiskt under krigets avslutande operationer. Under
1945 förlorade tyskarna 43 generaler medan deras motståndare förlorade 26. Det är
betecknande att Wehrmacht i en sådan kritisk situation som den befann sig i dödade
ett så relativt högt antal sovjetiska befälhavare.
Om man ska använda termen ”obefogade förluster”, som sedan länge och brett
används i västlig historisk forskning och
aldrig i den sovjetiska historiografin avseende Sovjetunionens väpnade styrkor, och
som avser, bland annat, att förlusterna på
den segrande sidan är högre än den förlorande sidans (som delvis har en laddad betydelse från det kända historiska uttrycket ”Pyrrhusseger”), så kan man konstatera att den så kallade ”kostnaden i generaler för segern” visade sig utomordentligt
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högt och att de obefogade förlusterna inte bars av det förlorande Tyskland, utan av
det segrande Sovjetunionen, eftersom antalet dödade generaler i Röda armén var nästan 100 fler, d v s 70 procent högre, än i
Wehrmacht: 2345 respektive 142.
Författaren är vitrysk forskare.
Översättning Carolina Vendil Pallin.

Noter
1. Översatt av Carolina Vendil Pallin.
2.	Folttmann, Josef och Möller-Witten, Hans:
Opfergang der generale, Berlin 1957.
3.	Se t ex Maslov, Aleksander A: Fallen Soviet
Generals, Frank Cass, London, Portland
1998 och Maslov, Aleksander A: ”The Soviet
general officer corps, 1944–1945: Losses in
combat”, Journal of Slavic Military Studies,
vol 8, nr 3, 1995, s 580–611, Ukrainskyj
istoritjnyj zjurnal, nr 1, 1993, s 57–71,
Belaryski gistarytjny tjasopis, nr 5, 2002, s
28–33.
4. Beräkning utifrån material i op cit,
Folttmann, Josef och Möller-Witten, Hans,
se not 2, s 87–95.
5.	Inklusive överste A A Vasjkevich, som tillfälligt var kommenderad till polska trupperna, befordrad till general-major den 11 juli 1945 efter sin död; och M A Pesochin, general-major efter sin död, 1955. Utan att räkna in armégeneral N F Vatutin, som dödades
av ukrainska nationalister och generallöjtnant G P Kotov, som dödades under ett amerikanskt flyganfall.
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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 förmodades hänga samman med inbördeskriget i Syrien. Montenegro avvisade dock förfrågan, möjligen beroende på landets önskan att komma med i Nato och EU.1 Det
kan tilläggas att ryska turister och investerare 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-talet, inte minst på det militära området. I sin
strävan att utvidga Ryssland söderut och
få tillträde till Svarta havet förde tsar Peter
40

I under 1690-talet krig mot det osmanska
Turkiet och ingick kristna allianser med
Habsburgmonarkin och Venedig. Han tog
också kontakt med Montenegro, som bevarat 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 utbildning 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 turkarna och dess religiöse ledare (vladyko)
Daniil Negusja flydde till Ryssland. I över
hundra år därefter betalade Ryssland understöd till montenegrinska ledare och lovade beskydd från turkarna, och montenegrinerna gjorde flera uppror.5
På det militära området fortsatte kontakterna också genom att ryska adelsmän

ANALY S & P E RS P E KTIV

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.

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.

Matija Zmajevic

Ryska flottan i Medelhavet

Matija Zmajevic (1680–1735), som tillhörde 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 tidigare hade gått marinskolan i Perast. Med
rekommendation från denne uppsökte
Zmajevic 1712 tsar Peter I, som anställde 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 tsarens och amiral Apraksins överlägsna skärgårdsflotta ett sjöslag i juli 1714. Zmajevic
utmärkte sig som befälhavare för en galäreskader och fick beröm av tsaren.
Detta slag, som ledde till att den ryska flottan kunde erövra Åland, behärska
Bottenhavet och bland annat anfalla Umeå,
var den ryska skärgårdsflottans första stora 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

Montenegro skymtar också i Rysslands upprepade 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 uppmanades som nämnts att resa sig. 1769 grundades på nytt en Svartahavsflotta och områden längs Svartahavskusten samt Krim
erövrades sedan. För att nå dessa mål sändes 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 inrättade en grekisk republik under rysk-turkiskt beskydd. Inom ramen för den tredje koalitionen mot Frankrike intog den
ryska flottan under amiral Senjavin 1806
Kotorbukten och några öar längs adriatiska kusten, som Frankrike just övertagit
från Österrike (och tidigare Venedig), vilket 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
41
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I att sluta freden i Tilsit. Enligt avtalet där
anslöt sig Ryssland till det franska kontinentalsystemet, som förbjöd handel med
England. Ryssland fick fria händer mot
bl a Sverige, som inte accepterade kontinentalsystemet, vilket ledde till erövringen av Finland. Mindre känt är kanske att
Ryssland däremot fick överlämna sina erövringar i Medelhavet till Frankrike. Det
avtal som medförde Sveriges delning innebar således att Ryssland fick uppge sina
mest framskjutna positioner i Adriatiska
havet.

Några reflexioner

rört Sverige. Det var en liten bricka i spelet, 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 lyssna på ryska locktoner, när alla andra balkanstater främst fäster sina hopp om fred
och välstånd vid EU och Nato. Och för
stormakten Ryssland är Montenegro bara
en av många småstater.

Det ovanstående visar att det lilla Monte
negro, numera inkluderande Kotorbukten,
spelat en viss roll i Rysslands och dess flot
tas historia, vilket också i någon mån be

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- hum om var division Engelbrecht skulle anvision Engelbrecht”. Men vad, och hur vändas, hur nödvändig den tedde sig – allt
blev det efter den påtvingade genomfar- kanske för att ge ett tryggare beslutsunder
ten av Sverige? Sådana frågor ligger be- lag. Den svenska regeringen gjorde var man
gripligt nog utanför ledamoten Bergquists förstår inte minsta försök att ställa frågan
till tyskarna.
recension i detta häfte av Erik Carlssons
Ambitionen att ge någon riktigt klar bild
Midsommarkrisen 1941, men kan ha sitt
intresse i det särklassiga drama som om- verkar inte heller bedömare ha haft ens
gärdade 163. tyska infanteridivisionen i långt efteråt. I Finland har några akademiker diskuterat saken. Hos oss tycks flertalet
vår andra världskrigs-historia
Framför allt, vilket var det främsta syf- historiker – betande på klassisk midsomtet bakom den tyska framstöten? Det bor- marmark – inte ha fått tid över att fundede även för svensk forskning kunna vara ra på 163. divisionens betydelse för finsk
något att titta på, om inte annat så för att säkerhet. Medan det ännu var oklart om
runda av hela den ofta diskuterade mid- finländarna skulle kunna hålla sig utanför
sommarincidenten. Fanns det några star- den nya stomaktskampen på liv och död
ka militära tyska – och/eller finska – skäl utgick nog svenska aktörer från att divisionen verkligen behövdes, så som tyskaratt påtvinga Sverige neutralitetsbrott med
en folkrättsvidrig transport genom landet? na låg på. Omsorgen om Finland var ju för
Behövde Finland denna infanteridivision högerledaren Gösta Bagge det verkligt starvid sidan av sina egna sexton som förstärk- ka skälet för att man skulle gå med på den
ning vid utbrottet av Fortsättningskriget i tyska trupptransporten. Finska källor kunslutet av juni 1941? Hur angelägen plats de ha gett oss mer.
Tanken under finska överläggningar med
tog division Engelbrecht i den tyska och
generalen Engelbrecht i förväg hade varit
finska krigsplaneringen?
Det skulle rimligtvis i Sverige ha varit att hans division skulle sättas in mot det av
möjligt att via välsmorda militära kontak Sovjetunionen ockuperade Hangö-området
ter över Bottenhavet skaffa sig ett bättre – på uttrycklig begäran i Helsingfors enligt
43
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den finska forskning som Erik Carlsson
åberopar. Medan tågen rullade genom
Sverige, ändrade sig likafullt det tyska överkommandot och ville att divisionen istället 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 infanteriregementen lösgjordes för uppgifter i den tyska krigföringen i Lappland.
Hursomhelst sändes den därmed decimerade divisionen till operationsområdet österut, först dock endast som överbefälhavarens 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 fullständigt 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 hade uppbådats att bevaka under transporten
genom Sverige. 163. divisionen organiserades av berlinska ersättningsreservister bara månaderna innan den deltog i invasionen av Norge. Sådana divisioner bestod
rätt mycket av korttidsutbildad personal
och delvis äldre årgångar; officerskåren hade man fått ihop genom att ta till reserv
officerare, omskola jurister och polisbefäl,
befordra underofficerare och sänka standardkraven. (Stellan Bojerud i den s k Hugemarkserien: volymen Urladdning, 1990).
Stämpeln av misslyckande drabbade kanske inte befälhavaren, Erwin Engelbrecht,
personligen. Relativt ung för sitt första divisionsbefäl hade den 1941 femtioårige generalen gjort en dramatiske entré i Norden,
när han den 9 april 1940 simmande hade
44

tagit sig iland i Oslofjorden efter sänkningen av kryssaren Blücher. I den ovan nämnda försvarsuppgiften hösten 1941 fick han
befälet också över angränsande finska förband. Men i början av 1942 sändes divisionen i alla fall till Lappland, där den
blev kvar in i de hårda slutstriderna 1944–
45. Marskalk Mannerheim ville inte längre 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 specialförband, innan han delade många andra
tyska generalers öde att hamna i ”Führerreserven”.
Om 163. divisionens stridsvärde sålunda 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 beslutsfattarna inte ha varit. Var det då mest av
andra skäl som Tyskland, med finländarnas benägna diplomatiskt bistånd, ville påtvinga 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 främste 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 ödemarkskrigs fordringar, ställdes under mitt
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befäl, tilltalade mig icke” (Mannerheims
Minnen, citerad av Erik Carlsson).
Under Finlands många krig förde emellertid marskalken sitt eget spel. Han kan
ha haft sina skäl att efteråt nedvärdera hela saken. Kanske var det så att det just vid
krigsutbrottet sommaren 1941 och strax
före Finlands inträde i kriget politiskt passade både honom och tyskarna – de blivande båda medkrigförande – att sätta Sverige
under viss press.
Just de politiska och militära aspekterna kring163. divisionens uppdykande, och
dess fortsatta liv efter det att den försvin-

ner ur vår historia, har veterligen inte fångat svenska forskares intresse ens på marginalen. Omständigheterna borde ändå kunna göra det. Affären må i sin fortsatta huvuddel vara framför allt finländsk, men
man kunde faktiskt även hos oss vilja fylla i några egendomliga konturer av varför Sverige egentligen fick sin midsommarkris. En sak ser vi nog: någon direkt allvarlig skada på Finlands försvarsförmåga
hade ett nej till tysk genomfart inte åstadkommit.
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 AntiInvasion 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-tosurface 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, eller denna gång möjligen endast en, av
Akademiens ledamöter föreslår en alldeles egen variant av ett svenskt försvarskoncept och inte heller denna gång är förslaget, enligt min mening, särskilt realistiskt.
Mera om detta finns i mitt förra inlägg i
KKrVAHT, 4 häftet 2009, som jag får hänvisa till, för egentligen har inte så mycket
tillkommit sedan dess, i vare sig deras argumentation 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 intryck av något slags svenskt nationalromantiskt färgat försvar i tankarna och där
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det civila samhället inte alls – eller bara perifert – berörs av ett krig på vårt territorium. Så idylliskt var det på sitt sätt under
beredskapsåren och så uppfattades verkligheten 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 landet. Att Sverige dessutom aldrig självständigt skulle kunna stå emot ett sovjetiskt angrepp eller stå neutralt och utanför ett östvästligt krig var dessutom en bedömning,
som fanns på högsta nivå och som inte delgavs 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 organisation, men framför allt: vår ”avskräckning”
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handlade om att vi från omkring 1960 låg
under det amerikanska kärnvapenparaplyet, men det höll den svenska regeringen tyst
om, för det kunde kanske störa vår försvarsplanering. Där hävdade vi ju, av programbudgettekniska skäl, att vi hade ett eget
och självständigt fungerande konventionellt invasionsförsvar. Förvånande många
tycks tro så ännu idag, men så var det ju inte och så är det förstås inte heller idag. Den
enkla sanningen är att Ryssland är större
än Sverige och innehar en betydande kärnvapenarsenal, vilket borde stämma till viss
eftertanke. Den ”nationalromantiska skolan” tycks tro, att vi självständigt kan avvärja ett ryskt angrepp, men det har vi, historiskt 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 kunna undvika en detta. Författarnas bedömning är uppenbarligen, att ett hot om en
lång, seg konventionell konflikt kan fungera 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 lidande är ju ett starkt argument mot att inrikta landet på ett lite ”idylliskt” långvarigt
och segt upphållande försvar, där samhällets sårbarhet inte alls beaktas.

Vårt numera mycket sårbara samhälle bedöms ju dessutom ibland ha en uthållighet på bara några få dygn, innan det
mesta av samhällsfunktionerna faller samman. Detta kan ju jämföras med den förvåning, som offentliggörandet av ”Enveckasförsvaret” medförde i våras. Denna mycket
begränsade militära uthållighet upptäckte
britterna redan i början 1950-talet, då de
studerat de handlingar som dåvarande försvarsministern, Allan Vougt, hade lämnat
ut till dem som ett underlag för en förstudie om hur samordningen med Nato skulle hanteras.

En bättre försvarsdebatt
De senaste inläggen om ett svenskt försvarskoncept väcker en helt annan tanke
hos mig. Vår försvarsdebatt är för dålig,
och vi med militär bakgrund kan uppenbarligen inte som yrkesmän vinna våra politikers 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 utvecklingen sker i Putins Ryssland och inte
om vårt eget försvar. Det presenteras såväl
många som ganska amatörmässiga resonemang om Ryssland och den ryska återupprustningen, och den typen av resonemang för inte den svenska försvarsdebatten framåt.
Att bygga upp ett svenskt försvar som
ska kunna möta alla de mer eller mindre finansierade 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 övertyga om att vår ofta mera sinistra bild av
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den ryska utvecklingen är den som gäller.
Därutöver behövs ett hemvärn med en
Dagens försvarsdebatt tenderar därför me- god krisberedskap, som kan fungera vid
ra bli en argumentation kring Ryssland och olika typer av krissituationer som uppstår i
vilka hot som utvecklingen där kan med- ett alltmer komplicerat samhälle.
Förband och kapaciteter, som kan ta en
föra för Sverige, och det snedvrider i mitt
tycke debatten. Det vore kanske bättre att betydande tid att sätta upp, måste också rei stället debattera om vilka egna förmågor dan här övervägas och förberedas, som exsom vi skulle vilja ha i vårt försvar, och till empelvis markstrid i sammansatta förband
hjälp för detta kunde ett nivåresonemang – eventuellt även helt eller delvis anskaffas
– exempelvis markrobotsystem, luftvärnskunna användas.
robotar med viss räckvidd och ubåtar. Vid
överväganden rörande denna kategori av
En försvarsmodell
resurser, bör särskilt beaktas om de också
Ett försök att åskadliggöra mitt resone- kan vara användbara för uppgifter på lägmang kunde kanske vara enligt följande:
re konfliktnivåer.
Vårt försvar ska i första hand verka för
vårt lands egen säkerhet. Det ska aktivt –	Nästa nivå borde vara en rimlig förmåga att kunna möta lågnivåangrepp enoch redan under fredsförhållanden kunligt de riktlinjer som anges i EU säkerna användas för att möta de konfliktanhetspolitiska riktlinjer från 2003 och i
ledningar som kan finnas i vårt närområde
EU
strategi för sjöfartsskydd från 2014.
och som kan hota vår säkerhet eller orsaka
någon form av eskalering av dagens hotFör uppgifter på denna nivå krävs även
nivåer. Därmed kan vår och våra grannars
en tillgång på sådana markförband, som
framtid säkerställas. Detta innebär samtifrämst kan avvärja terroristangrepp mot
digt att vi har ett behov av att samarbeta
statsledningen eller, vid indikation, på an
med våra grannar för att stärka vår gemendra håll i landet och som kan förstärka eller
samma säkerhet.
ersätta polisen vid sådana angrepp; möjli–	Grunden för vårt försvar bör vara att vi gen i form av gendarmenheter.
För internationella säkerhetsåtaganden
alltid och redan i dag ska kunna uppkan
det därutöver behövas en tillgång på berätthålla vår nationella suveränitet i lufredskapsförband
(bataljoner?), som snabbt
ten, till sjöss och på marken.
kan organiseras för insatser enligt FN:s elInledningsvis handlar detta om att vi har ler EU:s önskemål. Sådana förband kan omett fungerande underrättelse- och lednings- sättas i ett löpande system och antalet ensystem, som har förmåga att följa verksam- heter kan anpassas efter det aktuella säkerheter kring våra gränser och kunna leda in- hetspolitiska läget och även för en beredsatser mot kränkningar, helst innan de in- skapshöjning inom landet, om så bedöms
träffar eller blir akuta. För denna mycket behövas. Efter tjänstgöring krigsplaceras
grundläggande förmåga måste vi ha resur- sådana förband för att kunna kallas in vid
ser för ett täckande incidentförsvar, som en beredskapshöjning.
ständigt kan hävda vår suveränitet i luften,
Därutöver bör det finnas tillgång på fartill sjöss och på marken. Detta är också ett tygs- och flygförband, som kan fungera vid
internationella operationer; eventuellt effolkrättsligt krav på oss som suverän stat.
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ter enklare modifieringar. För en inledande anpassning till EU:s strategi för sjöfartsskydd kunde en fartygstyp med längre uthållighet och transportkapacitet anskaffas
– patrullfartyg. En sådan fartygsklass kunde till och med bli ett gemensamt ”EUprojekt”, som vi inleder i Sverige! Senast
på denna nivå bör ett cyberförsvar organiseras; kanske som en självständig försvarsgren inriktat på samhällets skydd mot angrepp 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 funktioner stoppas. Det behövs därutöver en
betydande bevaknings- och försvarsfunktion i våra större hamnar.
Ungefär på denna nivå borde vår försvarsförmåga ligga idag.

vara amfibieförband eller helikopterburna.
För deras understöd borde en tung markmålsrobot 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 beredskapshöjning ske för hela samhället. Kanske några 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 invasionshot 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.

–	Vid ett befarat allvarligt krisläge eller vid någon form av hybridkrigföring
(”små gröna gubbar”) snabbt kunna
bygga upp ett tröskelförsvar för att tydligt förhindra någon form av strategiskt
överfall.

Avslutning

Vid en allvarlig kris i vårt närområde kan ett
Nato-medlemskap aktualiseras. För denna
nivå behövs det en rimlig tillgång på reservistbemannade förband, som snabbt kan
organiseras och sättas in; eventuellt kan
en omskolning då ske, om så anses behövligt. Bedömningsvis skulle ett antal beredskapsbataljoner då snabbt kunna markera
en nationell beredskapshöjning exempelvis
på Gotland, i östra Svealand, i Skåne, på
Västkusten och i norra Norrland. Något eller några av dessa förband kan med fördel

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 officersutbildningen se ut och hur många fast anställda behövs för de olika nivåerna? Hur ska
Försvarsmakten ta hand om sina anställda
och hur långa anställningstider kan behövas? 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 sidan och hur man bygger upp operativa eller taktiska bedömanden å den andra. De
säkerhetspolitiska målen kan ju lämpligen
diskuteras och fastläggas, utan att man använder den gamla hederliga ”bedömandemallen”, som förstås används i den operativa planläggningen och därför bör hållas
hemlig.
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Sammantaget är det min uppfattning att
denna typ av diskussioner vore bättre för
samhällets säkerhet och vårt försvars framtid, än de ganska långtråkiga litaniorna om
utvecklingen i Ryssland.
Författaren är kommendörkapten och ledamot 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 nonduplicated 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. Koalisjons
partnere var Senterpartiet, kjent for å være
nasjonale av legning og forsvarsvennlige i
tradisjonell betydning, og det forsvarskritiske Sosialistisk Venstreparti, som i tillegg
var (og fortsatt er) motstander av norsk
Natomedlemskap.
Denne, i forsvarsperspektiv uhellige alliansen 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 tilsynelatende ikke den katastrofen mange fryktet 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 deler av innsatsen i Afghanistan og i Adenbukten. Men, på tross av at forsvarsbudsjettene økte i denne perioden, vil jeg hevde at dette ikke medførte at det norske forsvaret ble mer relevant. Større bevilgninger
ville i tillegg sannsynligvis ha gjort det enda mindre relevant.
Det mest alvorlige var at transformasjonen, spesielt av landdomenet stoppet opp,
og at store bevilgninger kunne ha vært anvendt betydelig mer rasjonelt for å skape et
enda bedre forsvar.
Det skal også innrømmes at kriseforståelsen ikke er spesielt utbredt. Norge har, og
oppfattes å ha gjort en god innsats i de siste ti årene, uten dette ville naturligvis ikke
statsministeren i den kritiserte regjeringen,
Jens Stoltenberg vært Natos generalsekretær i dag.
I det følgende vil jeg allikevel skape en
indisiekjede for å styrke min påstand. Den
51

N r 1 januari/mars 2015

viktigste faktoren er at den strukturelle omstilling som (paradoksalt nok) regjeringen Stoltenberg I og Høyres forsvarsminister i Bondevik II tok belastningen med
å starte og langt på vei gjennomføre, ble
bremset og langt på vei stanset, en utvikling som sannsynligvis er svært alvorlig på
lengre sikt.
De mest synlige indikasjonene på dette
er for det første prioriteringen av forsvars
oppgaven «Nasjonal militær krisehåndtering», (blant annet på bekostning av kollektivt forsvar,) den praktiske implementeringen av den militære delen av «Nord
områdesatsingen,» og halvhjertet videre
strukturreformer og profesjonalisering av
Forsvaret. Sist, men ikke minst bør også nevnes halvhjertede forsøk, og ikke en
helt nødvendig gjennomgripende reform
av Human Resource Management i For
svaret.
Etter krigen har Norge ført en sikkerhetspolitikk som i hovedtrekk var basert
på integrasjon og avskjerming mot venner, samtidig som man spilte på en kombinasjon avskrekking og beroligelse mot potensielle fiender. Av innenrikspolitiske årsaker valgte alle regjeringer av ulike politiske avskygninger å balansere nøytralistiske/ fredsorienterte strømninger i folket mot
en så realistisk (eller snarere så lite urealistisk) 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 avskjerming fikk økt betydning, noe som like gjerne kan ha ført til «smitteeffekt» enn
øket beroligelse. En sammenlikning av den
norske og russiske militære nordområdestrategien har mange likhetstrekk, sann52

synligvis inspirert av de norske signalene
om økt militær fokus i nordområdesatsingen.
I tillegg til dette er det i alle fall på retorisk plan en markant dreining mot militarisering av politikkområder som både tradisjonelt sett og enda mer i dag tilhører det
sivile domene (sivil jurisdiksjon). Dette påvirker 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 forandret 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 vernepliktsavdelinger 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 transformasjonsanbefalinger til følge. Med andre ord: Større retorisk satsing på militærmakt uten at dette følges opp med å gjøre
denne mer relevant.
Samtidig med dette ble det fokusert
sterkt på FN, men uten samtidig å erkjenne at FN- systemets viktigste avlegger i Europa er Den europeiske unionen
og Nato, som begge både har hovedansvaret for intern fred mellom hovedaktørene
i verdensdelen siden 1950- tallet, og ikke
minst er «limet» i det transatlantiske/ vesteuropeiske fellesskapet.
Totalt sett ble innenriks- distrikts- og næringspolitikk prioritert i for stor grad, og
dette medførte store kostnader uten nødvendig transformasjons- og ikke minst forsvarseffekt til følge. Unødvendig store belastninger 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 regjeringen på dette området på mange måter
preget av det demokratiske paradoks som
parlamentarisme og flertallsregjering medfører. 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» politikk som refleksmessig støttes av mange av
Forsvarets tradisjonelle venner, blir det heller ikke spesielt interessant å markere andre standpunkter innenfor dette politikkområdet. Her er det lite gevinst å hente i
form av «moden, lavt hengende frukt».
Om vi skuer en smule utover landegrensene, vil vi se at vi ikke (som vanlig) bare har vært på en annen kurs enn våre tradisjonelt viktigste allierte, men også (til og
med) Sverige. Den borgerlige alliansen under Moderata Samlingspartiets ledelse har
lyktes med å sluttføre alle prinsippbeslutningene for en helhetlig militære transformasjon, fra en, riktignok forsiktig nyorientering av sikkerhetspolitikken til en moderne militær struktur med et rasjonelt moderne bemanningssystem som er i stand
til å oppfylle disse målene.2 (At dette synet 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 politikerne vil- bare som et resultat av beslutningene. 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 statssystem mer enn nasjonsbygging, innenrikspolitisk fred, fordragelighet og konsensus.
Den rasjonelle varianten bestemmes derfor heller ikke verken av kommunal-, distrikts- eller industripolitiske faktorer, slik
andre, mer isolert innenrikspolitiske områder i større grad kan. Forsvars- og sikkerhetspolitikken er, som en delmengde at statens samlede utenrikspolitikk, i aller høyeste 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 beslutningene 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, struktur, konsepter og bemanningssystemene.
Utfordringen er å finne en metode for å
komme dit.
Den politiske utfordringen ligger ikke i
en detaljstyring eller videreføring av irrelevante faktorer i denne prosessen, men snarere en revisjon av virkelighetserkjennelsen.
Veien videre vil da være å justere sektoransvaret slik at det blir mest mulig kosteffektivt, tverrprioritere slik at relevante rammer for et fornuftig oppgavesett og ambisjonsnivå oppnås, og ikke minst sørge for
at relevant kompetanse bygges opp.
Dersom en slik prosess startes, vil det
innebære større grad av delegering til etatene, og «avpolitisering» av detaljspørsmål. Sverre Diesens metafor om at” den lille multiplikasjonstabellen kan ikke endres
bare ved politiske beslutninger” er belysende for dette.
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Forsvarspolitikken sett i et
historisk perspektiv

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

Mellomkrigstiden

Det norske forsvaret er basert på fire, gjensidig forsterkende faktorer:4

Alle de norske førkrigspartier har et kollektivt delansvar i evnen til enten å neglisjere,
eller å gjøre alle, også utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer til innenrikspolitikk, 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 spesifikt et stasjonært kystartilleri), men derimot at vi må følge verden for øvrig innenfor de politikkområdene som har internasjonale grensesnitt.

Etterkrigstiden
Den første parlamentariske forsvarskommisjonen (ledet av Trygve Bratteli) ble nedsatt i 1946 og leverte sin innstilling i 1949. I
1946 var Norge i en mellomstilling, det var
ikke klart om vi skulle fortsette vår nøytralitet, eller gjøre noe annet. Sent i kommisjonens utredningstid ble beslutningen
om norsk Natomedlemskap fattet, etter at
forhandlingene om et nordisk forsvarsforbund ikke førte frem.
Dette medførte at kommisjonsrapporten
hadde mange elementer fra den gamle nøytralitetstenkingen i seg, noe som dermed
ble dratt inn i etterkrigstidens forsvarspolitiske tenkning. En vesentlig del av dette
førkrigstankegodset er fortsatt viktig i store deler av det norske folks ryggmargsrefleks rundt utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk.
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• 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 overordnet plan- og som et supplement til USAs
atomvåpenstrategier i denne epoken.
Bipolariteten, den sterke troen på at
Nato og USA «redder oss» dersom vi bare holder ut de første dagene av en krig
med statiske mobiliseringsavdelinger gjorde at vi på det konseptuelle området fikk
balanse mellom struktur og forsvars/ sikkerhetspolitikk.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 snarere et meget endimensjonalt nisjeprodukt,
hvor fokus lå på begrenset anvendelighet
i et meget snevert scenario. Vi klarte også
å videreføre førkrigshypotesen om at «krigen ikke var vår,» og (implisitt) at «eierne» (de realpolitikkdominerte stormaktene,) fortsatt fikk kjempe den avgjørende striden etter at vi hadde bidratt i relativt begrenset grad. Dette perspektivet kom
tydelig frem under både «påskekuppet» i
Arbeiderpartiet som meislet ut begrensingene i atom- og basepolitikken, i atomdebatten 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 forsvarsevne 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 organisasjonen var bygget opp rundt våpenhjelpmateriell, som ikke lot seg erstatte i samme volum grunnet kostnadsøkninger på nytt materiell. Den såkalte ubalansen er følgelig et
vel etablert fenomen, som vi har tatt med
oss i mer enn 40 år. Dessuten er det lettere å snakke om målbare størrelser i penger
enn i mangel på kvalitet. Dette siste er et
minst like stort problem, som vi også fortsatt trekker med oss.
Vi har etter Bratteli-kommisjonen hatt
et antall parlamentariske forsvarskommi
sjoner, i tillegg til totalt tre såkalte forsvarspolitiske utvalg. Poenget med disse
har vært å fremskaffe et så bredt politisk
grunnlag for forsvarspolitikken som mulig, så stor grad av konsensus som mulig.
Dette er både en styrke, men også en svakhet. Konsensustanken var for eksempel årsaken til at Willoch- kommisjonen på tidlig
-90 tall ikke kom noen vei med å transformere forsvaret, (kanskje verken kunne, ønsket eller ville) fordi” Status Quo” tenkingen alltid vil være sterk når man skal oppnå enighet.
En politisk sak som heves over den politiske 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 uinteressant, unntatt den innenrikspolitiske distrikts- og lokaliseringsdebatten. Med andre ord, det som tilhører politikken, unngås, mens det som tilhører profesjonen, politiseres.

Denne” avpolitiseringen” i kombinasjon
med generelt lavt kompetansenivå,6 spesielt
på alle ledernivå i etaten selv var de fremste
faktorene som motvirket en tidlig omstilling. 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 pengestrømmen for å finne hvem som satt med
makten. Det faktum at forsvarsbudsjettet
var delt opp i 17 kapitler med ulike kapitteleiere (og på dette tidspunkt var ikke forsvarssjefen 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 eksempelvis 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, harmoni 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 væpnede konflikten det skulle avverge, alternativt vinne. Vi skal merke oss at dette gjaldt
også den kalde krigens utfordringer.
Dette gjaldt på alle nivåer, både konseptuelt, materielt og ikke minst treningsstandard. Den forsvarsgrenen som var best
i stand til å møte utfordringen den gang,
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var (som nå) Luftforsvaret. Dette skyldes
at denne forsvarsgrenen alltid har fulgt internasjonal (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 undervannsbåtvåpenet.
Den overfor beskrevne situasjonen ble
etablert etter krigen, og akseptert av alle politiske partier. Denne” konsensuskulturen” på politisk nivå kombinert med
en profesjon innenfor sektoren som i realiteten aldri har vært spesielt profesjonell
innenfor fagområdet, sammenliknet med
den internasjonale standarden som de skulle 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 idylliske situasjonen som var etablert. Dette gjorde at de maktstrukturer som styrte sektoren ikke så behov for noen endringer, og
medførte at den sikkerhets- og forsvarspolitiske tenkingen fikk ”timeout” her hjemme. ” Norges forsvars- og sikkerhetspolitikk ligger fast”.
De forsøk på debatt som unntaksvis ble
gjennomført, var også uten unntak endimensjonale og klisjeaktige, og hadde ofte
som dårlig skjult hensikt å støtte sub-optimaliseringer innenfor sektoren i forhold til
andre. Dette førte ikke til bedring av sektorens evne til reell måloppnåelse.
Den politiske logikken var enkel-det
forelå en stor trussel, som kunne løses politisk med relativt store bevilgninger til forsvaret og støtte fra Nato. Dette var vedtatt
latin både hos våre allierte og nærmeste naboer. Kongerikets institusjonelle overlevel56

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 folket ikke skulle forstå at dette i bunn og
grunn var irrelevant, og at det reelle forsvaret var USAs atomavskrekking ovenfor
Sovjetunionen. I en slik situasjon var det
ikke mer enn rett og rimelig at politikerne fikk «spinoff» for bevilgningene innenfor andre politikkområder.
Utfordringen i etaten ble ikke å videreutvikle militærmakten, fasiten var gitt. Det
eneste fokus i forsvaret ble lagt på utdanning
og planlegging, med fokus på førstegangstjenesten, den enkelte mann og avdelinger
opp til fartøy, skvadron og bataljonsnivå.
Beredskapstjeneste (som nok skapte en viss
militær terskel mot slutten av førstegangstjenesten) ble prioritert over forsvarsplanleggingen som for det første var fragmentert
og prioriterte ned de logistiske utfordringene, i praksis stort sett ble begrenset til oppsettingsplaner og i beste fall utgangsgrupperinger. Mobiliseringsavdelingene ble satt
sammen av enkeltmenn, og manglet både
grunnleggende utrustning og kvalifisert befal.7 Hvordan styrkene skulle anvendes etter oppsetning, var også i liten grad vurdert. Verken taktikk eller operasjoner var
prioritert, og scenariene for innsats var forutbestemt og enkle.
Denne negative synergien av en rekke
suboptimaliseringer og ikke minst kvalitative mangler, selv i det enkle konseptet forsvaret skulle operere i, var ikke et godt utgangspunkt for omstilling.
En evolusjonær tilnærming til transformasjon av denne i utgangspunktet ikke relevante organisasjonen kunne synes umu-
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lig. Erfaringene fra 2001 og utover bekrefter langt på vei dette pessimistiske synet.
Mangel på norsk fagmilitær kompetanse gjorde at den” unntakstilstand” som
den kalde krigens meget spesielle bipolaritet egentlig representerte, fikk varig forsvarspolitisk legitimitet i Norge. Den forsvarspolitiske legitimitetsskaping ble aldri
utformet ved at fagmilitære råd med relevans for den sikkerhetspolitikken Norge
førte, ble tverrprioritert inn i en politisk
helhetsvurdering. I stedet ble dagens forsvarspolitikk 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 opphørt, insisterte man på at den kalde krigens
slutt ikke gjaldt fullt ut for Norge. Her la
man grunnlaget for de geostrategiske betraktningene vi ser i dag, basert på fysisk
nærhet til noe som under visse forutsetninger kan være en militær trussel. Lineære betraktninger og fokus på konkrete, og ikke
abstrakte fenomener er alltid enklest.
Dette ble også understøttet av den lutheranske logikk, som fortsatt gjelder: Uten
trussel intet forsvar. (Eller i alle fall et forsvar 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 begrensede statsaggresjonsscenarier som isolert sett
kan virke fornuftige, men som allikevel ligger 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 militærallianse, samt en viktig del av det europeiske 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 aktuell, blir det ikke enklere. Når i tillegg den
økonomiske situasjonen er så god at svikt
på penger ikke fører til katastrofe og nødvendige omlegginger, var egentlig svaret
gitt. I den utstrekning det var opposisjon
og ansats til annerledes tenking, var denne
som oftest basert på sterke interessegruppers intervensjon og påvirkning, og ikke
nødvendigvis hva som var til Norges eller
Forsvarets beste eller ikke.
Fra 1991 til 2001 ble det aldri gjort helhjertede politiske forsøk for å kompensere for dette. Årsaken til dette var dels konservatisme, men også en erkjennelse av at
siden spesielt forsvarspolitikk og forsvarets struktur egentlig ikke er politisk viktig
i Norge, kan det være bra å beholde et område som egner seg for politisk markering
som blir lagt merke til, men som ikke umiddelbart fører til en parlamentarisk krise.
Mange av de forslag som ulike mindretallsregjeringer fremmet innenfor denne
sektoren utover -90 tallet, ble endret akkurat på denne måten, i strid med tunge
fagmilitære vurderinger. Eksempler på dette er den såkalte” veimobile bataljonene”
på Sydvestlandet,12 samt en rekke forslag
rundt kystartilleriet (KA) og Heimevernet
(HV), som forsvarsvennene av ulike digni57
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teter alltid har hatt stor forkjærlighet for,
uvisst av hvilken fagmilitær grunn:

Regjeringene Stoltenberg I og
Bondevik II

• Artillerifortene.

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 relevante. 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 regjeringen grunnlaget for en reell transformasjon ved å endre forsvarskonseptet til:14

• Lette missilavdelinger.
• Undervannsforsvar.
• Møllposelagring av KAs struktur.
• Heimevernets utvikling.
• MTB-ene.
• Hærens størrelse, «territorielle» inndeling, og ikke minst statiske (felt)sperreog festningsutbygging.
Det første forsvarspolitiske utvalg konstaterte at verken forsvaret eller forsvarskonseptet holdt mål.
Problemet med konseptet fra -50 tallet
var først og fremst at et balansert nasjonalt
forsvar basert på statisk invasjons- og territorialforsvar ikke var balansert, men tradisjonelt og irrelevant. Dette var det verken
mulig eller ønskelig å videreutvikle.
Verneplikt og totalforsvar hadde utviklet seg fra å være praktiske og økonomiske 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 faktorene sto i veien for å oppfylle dette på en fornuftig måte. I tillegg var det kun flyvåpenet og delvis marinen som hadde materiell,
konsepter og personell til å gjennomføre
dette noenlunde bra. Hærens første Natodeployering med en avdeling tilpasset dette var Telemarks bataljon (alt for sene) deployering 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.
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Forsvaret skal utvikles som et moderne,
fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel,
der det skal tilstrebes en balanse mellom
Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. Virksomheten skal baseres på et
nært samarbeid med relevante sivile myndigheter og på en verneplikt som praktiseres 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 nasjonalt og internasjonalt.

I den etatsstruktur som Forsvaret faktisk
hadde frem til 2001, var hele virksomheten
basert på å produsere en stor beredskapsstruktur som aldri hadde vært prøvd. Det
forelå heller aldri annet enn vage betraktninger 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- Dagens mindretallsregjering
net under det nye paradigmet. Det gamle
utgått fra Høyre og
paradigmets konseptutviklingsevne og ikke
minst utdanningssystem er i skremmende Fremskrittspartiet
grad fortsatt et produkt av den kalde kri- Men grunnlag i gjeldende regjeringserklæ
gens tid. Av denne årsaken sliter forsva- ring fra Sundvolden datert 16. oktober
ret fortsatt med skjev fordeling av relevant 2013 samt hva som har skjedd så langt i
kompetanse. Dette gjelder spesielt innenfor
Stortingsperioden virker det som om denområdene omstilling15 og videre utvikling
ne mindretallsregjeringen tar Forsvaret mer
av forsvarets kapabiliteter (evner).
på alvor, selv om den av praktiske årsaVerken forutsetningene for eller den iniker fortsatt viderefører Stoltenbergs gjeltiale utviklingen i transformasjonen av fordende
langtidsplan. Forsvaret er beskresvaret hadde de beste forutsetningene for å
vet
mer
positivt (i generell betydning,) enn
lykkes. Dette er imidlertid ikke oppfatningene i media eller i opinionen, hvor sann- hva tilfellet var i de forrige regjeringenes
heten” omstillingen har gått for langt” har regjeringsplattformer, spesielt gjelder dette Nato, internasjonalt samarbeid (inklufått sette seg.
Dette forsterkes naturligvis av at det sive ønsket om mer substans i det nordisegentlig aldri er gjennomført en skikkelig ke samarbeidet,) og videreføring av større
faglig eller politisk debatt etter den skissen materiellprosjekter. Mest positivt i dette
som er forsøkt trukket opp i dette innspil- «Food for Thoughts» perspektiv er allikelet. I tillegg er budskapet om hva relevant vel at den eksplisitt gjør noe med det størmilitærmakt er underkommunisert i sam- ste problemet for å gjennomføre en vellykfunnet. Stoltenberg16 II har, presset av regje- ket transformasjon, å skape et personalsysringspartnerne gått to steg tilbake i St. Prp. tem av internasjonal standard.
48, på tross av at Bjørn Tore Godal starDenne regjeringen må, som mindretalls
tet prosessen, som ble videreført av Kristin regjering, manøvrere forskjellig fra de to
Krohn Devold med Arbeiderpartiets sterke
siste flertallsregjeringene. I forholdet til de
støtte.
to støttepartiene, Venstre og Kristelig folI tillegg til dette, har de tradisjonelle forkeparti, ligger det også en del utfordringsvarsvennene unnlatt å bidra til å endre
er, spesielt innenfor det politiske fagfeltet
dette bildet. Disse har uten unntak hatt en
«revespill» og «kannestøperier». Forsvars
meget konservativ holdning, og omkvedet
sektoren er kjent for å være en yndet arena
”forsvaret ødelegges” har vært unisont fra
for disse sportsgrenene.
dette hold siden midten av -80 tallet. Alle
Forsvarsministeren har imidlertid også
som har frekventert den skog av militære
gitt
Forsvarssjefen i oppdrag å gjennomføinteresseforeninger som finnes, vet hva jeg
snakker om. Med denne typen venner tren- re en «Fagmilitær vurdering», med et ugradert mandat og svarfrist 1. oktober i år.
ger man ingen fiender.”
Denne
anbefalingen vil deretter bli brukt
Den første «Soria Moria»-erklæringen
(navn etter et hotel i Oslo) bryter derfor som en del av grunnlaget for den nye langtrenden som ble gjennomført av Stoltenberg tidsproposisjonen som regjeringen vil fremI og Bondevik II. Dette opprettholdes i stort me i 2016. Det er grunn til å tro at regjeringen har tilstrekkelig styringskraft til i støri Soria Moria II.
59
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re grad enn tidligere å få sektoren ikke bare på skinner, men også på rett spor.

og NL,) ligger i et så sterkt som mulig militært samarbeid med Sverige.

Oppsummering av
sikkerhetspolitiske
utfordringene fra før
transformasjonen startet

Nato

En sikkerhetspolitikk basert på den
transatlantiske link
Norge baserer seg på en sterk transatlantisk link. Dette er naturligvis bra, men spesielt den preferansepregede tilnærmingen
gjør at dette samtidig ikke er helt uproblematisk. USA er en global aktør, og eksempelvis USA og Russland har en rekke bilaterale avtaler som ikke vi kjenner innholdet
i. Det er lett å bli skviset i et slikt asymmetrisk samarbeid. Tenk bare på vernesoneproblematikken, (fornybare ressurser og
hydrokarboner,) ressurser for øvrig, krigen
mot terror, ikkespredningsproblematikken, 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 også gode forbindelser for å balansere ensidigheten i bare å satse på en aktør. I tillegg har flere av våre naboland et betydelig
mer substansielle samarbeid med USA, også 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 misoppfattede 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 transformasjon og tettere bånd til USA (og UK
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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 basert på et substansielt militært samarbeid.
I dag fronter Nato en kompleks utfordring av sikkerhetsriski og utfordringer, som strengt tatt ikke er tatt høyde for i” Den nordaltantiske traktat” fra
1949. Disse omfatter alt fra spredning av
masseødeleggelsesvåpen til svake og stater 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 impulsene) 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 organisasjonen i 40 år har basert seg på en kaldkrigsstruktur, og ut fra dette forsøkt å møte etter- kaldkrigutfordringer. Natos strategiske konsepter fra 1991 og utover lister
de nye utfordringene, men oppdaterte ikke
alliansestrukturene tilstrekkelig- verken fysisk 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 minoriteter, korrupsjonsbekjempelse o s v, for
øvrig områder hvor Nato og EU utvidelsen
har hatt en enda viktigere positiv, komplementær virkning.
Pr. i dag er alliansen svakere rustet for
å møte endrede forutsetningene/ premisser enn på -50 tallet. Problemene har først
og fremst sitt utspring i at det er vanskelig 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 oppgavene ute i verden står i kø, velger mange stater, deriblant Norge å «sparke en død
hest» -ved å klamre seg til eget territorium og ikke relevante forsvarsstrukturer, og
holde liv i en forestilling at det finnes rom
for alenegang ved forsvar av eget territorium.
Finanskrisen forsterker dette ytterligere.
Spesielt i vårt land har vi også en egen evne 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 resultat 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 være begrenset. Årsaken til dette ligger først
og fremst i Nato som mellomstatlig organisasjon, hvor medlemsstatene har «bukta 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 særlig 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 krisehåndteringsbiten.

De operative erfaringene fra ISAF, derimot, har fått UK til å tvile på dette også.
På tross av finanskrise og dystre spådommer om EUs fremtid, er det grunn til ikke å
avskrive at ESDP og felles forsvarsinnsats
i EU utvikles videre i fremtiden. Denne utviklingen kan meget lett føre til at Nato og
EU enda klarere vil stå frem som komplementære organisasjoner, som alle utviklede 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 finanskrisens store budsjettreduksjoner generelt, har de noe økende norske budsjettene bidratt til at Norge ikke lenger er blant
de minste og svakeste statene i Nato. I tillegg oppfattes den norske økonomien å være sterk, og Norge oppfattes ikke som spesielt utsatt for aggresjon heller. Summen av
dette er en oppfatning i Nato at Norge må
bidra mer til alliansen, sannsynligvis i betydelig større grad enn hva norske politikere
er villige til å innfri.
Utviklingen i EU er ofte et speil på utviklingen av de transatlantiske forbindelsene. 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 dialogen mellom USA og et Europa hvor også Frankrike deltar aktivt. Frankrikes beslutning av å på nytt inngå i Natos militære samarbeid, er sannsynligvis nært koblet
mot at USA overlater større del av de gjenværende militære utfordringene i den europeiske interessesfæren til europeerne selv.
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Den tidligere brede enigheten om at den
eneste sikkerhetsutfordringen som i overskuelig fremtid er rettet mot det europeiske
territoriet og som trenger direkte støtte fra
USA er missilforsvaret har fått seg en alvorlig knekk etter Putins anneksjon av Krim.
Dette har på nytt aktualisert USAs tilstedeværelse 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 eventuelt intervenerer på en eller annen måte i en
av medlemsstatene.

Trusselperspektivet
Logikken i det tradisjonelle forsvaret er behandlet tidligere i dette innspillet. Norge
hadde helt frem til dette sekels begynnelse
et forsvar som var et konstitusjonelt nødvergeinstrument, 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 brukes ekspedisjonært for å løse kriser ute i
verden, samt løse kollektive sikkerhetsutfordringer 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 videre transformasjonen er derfor svak. I tillegg motarbeides dessuten denne helt nødvendige utviklingen ikke bare av store deler 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 bare stor, men er nå dessuten dimensjonerende 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 skillelin62

jene mellom statsaggresjon, ev. organisert
kriminalitet og hele spektret av terrortrussel 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 konfliktpotensial i nærområdet mangler fullstendig rot i den sikkerhetspolitiske virkelighet. Dette får i beste fall den konsekvens
at skattebetalernes penger sløses bort på irrelevant forsvarsinnsats, som i tillegg i stadig større grad best beskrives som å tilhøre «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 disse avdelingene verken er trent eller utstyrt
på en profesjonell måte siden prioriteringen ligger i fortsatt utdanning av (for mange) vernepliktige i Nord- Norge. Et uomtvistelig faktum er dessuten at den misjonsspesifikke 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 nærområdet er mer og mer komplekst, og geopolitikk har kommet tilbake”. For det første har staten hele tiden, uavhengig av globalisering og ulike konstellasjoner av mellomstatlig og overstatlig samarbeid, vært
den primære aktøren på den internasjonale arenaen. For det andre har geopolitikk/geostrategi som begreper alltid vært
der, men oppfatningen av betydningen av
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disse har variert, og da gjerne sterkt basert
på hvilken” isme” vedkommende bekjente
seg til. Innledningsvis bør det kanskje nevnes at tenkere som Kjellen, McKinder og
Haushofer normalt ikke regnes som fremtredende rødgrønne ideologer, men snarere er forbundet med personer som Adolf
Hitler, Josef Stalin (og Vladimir Putin?).
Begrepsmessig er de dessuten lettere å tolke i retning av” Lebensraum” enn i retning
av fred, forsoning og internasjonal solidaritet.
Uansett, i et hardt sikkerhetsperspektiv,
som er det mest relevante når vi diskuterer 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 tastetrykk. De fleste militære kapabiliteter i
dag kan deployeres relativt raskt over hele 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 samfunnssikkerhet, gjelder geostrategien fullt ut. For
fenomener som migrasjon, epidemier, kriminalitet og klima/ miljøutfordringer gjelder fortsatt som en hovedregel at det nærmeste er det farligste, i tillegg til at det langt
borte også påvirker oss, og kan nå oss fortere 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 disse sammen i en eneste grøt, mens en del andre land, som vi dessuten liker å sammenlikne oss med, skiller skarpt mellom disse.
Dette er naturligvis årsaken til at grensevakt er en sivil oppgave og Schengen er et
sivilt samarbeid, at kystvakt og redningstjeneste 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 politidepartementenes forsorg.
Da bipolariteten forsvant, skrantet også
troen på et aggressivt Russland med intensjon om å ”ta Nord-Norge”. Vårt substitutt 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 mellom å ha et stort område til havs med ulik
grad av suverene rettigheter hjemlet i havrettskonvensjon og folkerett, og et sterkt
militært forsvar. Tvert imot- det er i småstatens interesse at internasjonal rett følges,
at militærmakt ikke misbrukes og at realismeperspektivet og maktpolitiske betraktninger 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 skattebetalernes øyne. Overvåkning og ressurskontroll 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 mulighetsrom og realiteter tillates at forsvaret fortsatt dimensjoneres for såkalt nasjonal militær krisehåndtering. Det uttales ikke eksplisitt, men det ligger i denne definisjonen
at det menes noe mer enn statsaggresjon,
men dette” noe” er skyggelagt for at livsløgnen ikke skal bli for åpenbar. Norge har
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ikke drevet nasjonal militær krisehåndtering mot statsaggresjon siden 9. april 1940,
og det gikk som kjent ikke særlig bra.
Det nye forsvarskonseptet fra 2001 muliggjorde at kollektivt (formuleringen alliansetilpasset) forsvar kunne bli fullt ut akseptert også nasjonalt. Faglig sett ville en
beslutning om fullt ut å gjennomføre dette være mer forsvarlig enn dagens ordning.
Sikkerhetspolitisk sett ville dette være en
bedre løsning enn dagens valgte løsning.
Samfunnsøkonomisk/kosteffektivt vurdert
er det overveiende sannsynlig at en slik
tilnærming også ville være å foretrekke.
De militære styrkene kunne dimensjoneres mot væpnet strid fullt ut- i en fleksibel
kontekst, d v s i spennet internasjonal militær krisehåndtering, fra lavintensiv til høyintensiv krigføring, og i en kollektiv ramme hjemme derom territoriet (mot formodning) 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 operasjoner. Dette er både et militærfaglig og ikke
minst moralsk blindspor.20 Militære styrker
uten tilstrekkelig kvalitet og øvelse er” sitting ducks” i alle scenarier, og det er umoralsk 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 krigshistoriske erfaring er i Europa for øvrig. Norge har
bare unntaksvis vært av strategisk stor betydning. Dette var fra 1938 til slutten av
1960- tallet, og fra tidlig -80- tall til slutten
av det samme tiåret.21 Historisk sett har arvefienden 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 utsatt for fysisk invasjon. I det nåværende
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statssystemet er det tvert om stor motvilje
og ikke minst stor intervensjonsvilje og -evne mot statsaggresjon. Den tidlige utviklingen på Balkan og nå i Ukraina har, som tidligere beskrevet, vist dette entydig.
Det er heller ikke på svært mange områder Europa trenger USA for å forsvare
seg mot” noe,” (unntatt på missilforsvarssiden.) Sannsynligheten for at norsk territorium 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 gassprisen 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 sikkerhetsutfordringene 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, fornybare ressurser, noe olje og gass, en meget
stor (og farlig) transitt av farlig gods kontinuerlig gjennom de mest befolkede områdene, som i tillegg er vanskelig manøvrerbare og trange. De har en uavklart grense
med et annet land- Canada, og på vegne av
Grønland store krav inn i Arktis mtp utvidelse av kontinentalsokkelen nordover.
Hvorfor har da Danmark ca 2/3 av vårt
forsvarsbudsjett, samtidig som de blir anerkjent som større og mer verdifulle bidragsytere enn oss internasjonalt?
For det første har Danmark definert renasjonalisering av Europa som den største trusselen mot Danmark. De ser det derfor som en større oppgave å delta internasjonalt og dermed motvirke dette, enn som
oss ruste opp mot «noe» som ligger i perioden etter at dette eventuelt har skjedd.
I tillegg har Danmark i løpet av de siste 10 årene, også ulikt oss, 4- doblet bud-
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sjettet til Politiets efterretningstjeneste (PET), mens vi i samme tidsrom har
holdt våre politibudsjett betydelig lavere
(se eksempelvis Magnus Ranstorps foredrag i OMS 3. oktober 2011 http://www.
oslomilsamfund.no/oms_arkiv/2011/201110-03-Ranstorp.html.)
Dette vitner om helhetssyn, som er basert på andre vurderinger enn i Norge.
Noen vil hevde at dette viser både vilje og
evne til å ta dagens, og ikke gårdagens utfordringer alvorlig. Ikke minst vitner dette om evne til reell sikkerhetspolitisk tenking uten for sterke historiske preferanser
og for stort hensyn til innenriks- og regionalpolitikk.
Det som paradoksalt sett i dag får styre utviklingen av norsk forsvarspolitikk, er
innenrikspolitikken og ikke sikkerhetspolitikken i dagens virkelige verden
Forsvarsøkonomi er et tema som er ganske 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 måle oppnåelse av ambisjonsnivå og måloppnåelse 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 mobiliseringsstrukturen 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 fettet» 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 tilstedeværelse og nasjonal militær krisehåndtering som middel mot militære potensielle
aktører i nærområdet mangler dessuten i

stor grad forankring i den sikkerhetspolitiske virkelighet. Det nevnte konglomeratet omfatter for øvrig også aktiviteter som
totalt sett overskrider småstatens forsvarsog sikkerhetspolitiske handlingsrom med
god margin.
Denne påvirkningen skyldes sammenfallende effekt av handlinger fra en rekke aktører, kort kan nevnes:
• De tradisjonelle forsvarsvennene.
• Nærings- og distriktsinteresser.
• Store deler av forsvarets personell, som
ser sin sedate (og innbringende) tilværelse truet av internasjonalt engasjement.
• Grupperinger med nasjonalistisk holdning, 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 irrelevant forsvarsinnsats. I verste fall vil
det medføre at norske liv går tapt. Et farlig langsiktig utviklingstrekk i dette er at vi
distanserer oss fra det faktum at både sikkerhets- 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 alenegang, vi må gjøre oss troverdig utad- ikke
innad. De øvrige samfunnssektorene representerer mange andre gode alternativer for
det sistnevnte perspektivet.
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Veien videre
Sikkerhetspolitisk utgangspunkt
Den sikkerhetspolitiske situasjonen i verden 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.
Russland har i tillegg satset på statsaggresjon og forsøker å gjeninnta sin rolle som
stormakt 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 internasjonalismen i stor grad bør være et naturlig mål for småstaten, og at de nordiske velferdsstatsmodellene ikke nødvendigvis trenger å skjermes for mye, da de både
har overlevelsesevne og ikke minst stor eksportverdi i en globalisert verden!
Regjeringens nordområdesatsing er naturligvis riktig og viktig. Der er store forny-, og ikke fornybare ressurser av stor betydning for Norge og verden, klimautfordringene skaper nye utfordringer og muligheter, 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.
66

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 tilbakegang til det tradisjonelle territorial- og
invasjonsforsvaret.
Dette innspillet forsøker å fokusere på
nye vinklinger for å synliggjøre nye premisser 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 klimautfordringene og globaliseringen) og” Hard
Security Threats,” som for Europas del både har minket og tatt andre former enn tidligere.
I utgangspunktet skal det konstitusjonelle ansvar for alt som ikke er statssikkerhet 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 hvorvidt oppgavene forsvaret har i dag, som
er sivile, bør avmilitariseres. (Kystvakt,
grensevakt og redningstjeneste). Dette vil
på sikt si en grenseoppgang mellom utenriks-, kommunal-, justis- og forsvarssektoren. Nye departementer, eksempelvis et
Politi- og innenriksdepartement for å ta
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seg av noen av disse oppgavene bør vurderes, samtidig som departementenes selvstendighet nok burde vært korrigert en
smule med et organ som ikke bare koordinerer, men også gis (overordnet sektor)
ansvar og myndighet. (Både det utøvende 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 etterretningstjeneste som direkte underlagte etater).
Forsvarssektoren bør konsentrere seg
om det militære håndverk. (Som er suverenitetshevdelse, kollektivt forsvar ute og
hjemme og internasjonal militær krisehåndtering.) I tillegg bør oppgavene overvåkning og militær etterretnings- og sikkerhetstjeneste bestå. På kort sikt bør en
reduksjon av forsvarets oppgaveportefølje
fra nærmere 10 til 3-4 oppgaver vurderes.
Dette vil i større grad synliggjøre problemstillingene, og i sterkere grad bidra til å
kunne identifisere grensesnittene med tanke 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 driver med på egen hånd. Dette er ikke et realistisk 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 oppnå dette, er «Smart Defence» og «Pooling
and Sharing». Det beste forsøket så langt
er det bilaterale samarbeidet med Latvia,
det politisk prioriterte NORDEFCO fungerer ikke så godt som forventet. Dette betyr imidlertid ikke at det prinsipielt er riktig, og ingen har råd til ikke å videreføre

og intensivere det nordiske militære samarbeidet. 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 dersom alle nordiske stater var medlemmer
i både Nato og EU, uten restriksjoner. Så
langt har imidlertid ikke den eksterne påvirkningen vært tilstrekkelig dramatisk til
at dette har inntruffet.

Hovedpoengene kan oppsummeres
som følger
• En småstat kan ikke løse grunnleggende forsvarsutfordringer på egen hånd,
uansett hvor mye som satses. I sikkerhetspolitikken har småstater i realiteten
valget mellom allianser- og kjøpe premissene der, eller tilpasse seg trusselen,
d v s å gi etter for press. Alle stater som
ønsker et fortsatt fungerende vesteuropeisk- og transatlantisk politisk- og sikkerhetspolitisk system bør være medlemmer av både EU og Nato.
• Utviklingen med krig og fred som fenomener som opptrer til samme tid er
sist demonstrert av Russland i Ukraina.
Dette krever en omlegging av beredskapsordningen, som i dag er basert på
kjeden fred- krise- krig som separate fenomener. Krigsorganisasjon og fredsorganisasjon bør omskapes til organisasjon og reserve organisasjon (som
er gripbar uansett politisk definert
«tilstand»).23
• Et forsvar må utvikles på grunnlag av
kapabilitetsvurderinger i henhold til internasjonal standard og tilpasses alliansens behov, og ikke grunnet vikarierende innenrikspolitiske forhold.” Deep
Change” i den retningen som Stolteberg
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I og Bondevik II skisserte må gjennomføres for å rettferdiggjøre utgiftene for
skattebetalerne. Den beste løsning for
både internasjonale og nasjonale oppgaver er kapabilitetsrelevante, deployerbare, interoperable og gripbare- d v s
«ekspedisjonære»styrker.
• Sektorgrensene mellom de ulike departementenes ansvar må vurderes og justeres. 22. juli viser at indre og ytre sikkerhet må balanseres. (Sikkerheten i
Oslos gater blir neppe bedre av ytterligere å styrke Heimevernet (HV).)
• Siden sikkerhetspolitikken er UDs sektoransvar, bør man vurdere å styrke UD
med FDs Sikkerhetspolitiske avdeling,
(noe som vil være gunstig også med
tanke på realistiske interessebeskrivelser også innfor andre deler av utenriksog bistandspolitikken) og FD bør fokusere på sektoransvaret- forsvarspolitikken.
• Det er et paradoks at politiet har så små
ressurser som de har, tatt i betraktning
de relativt store bevilgninger til forsvarssektorens 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 etterspør mer fysisk sikkerhet på gata enn
diffus sikkerhet i de vagt definerte nordområdene.
• Forsvarets oppgaver må spisses og forenkles 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 sivile samfunnet bør også revurderes.
Grensevakt, redningstjeneste og kyst68

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 forsvar), 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 forsvarssektoren ikke står i forhold til «input» 40. mrd NOK ligger først og fremst i
Forsvarets personellstruktur. En ytterligere profesjonalisering, oversyn av behov for store staber, avvikling av verneplikten samt revurdering av krav til
tjenestedyktighet (godt nok) er viktige faktorer. Nedskalering og deflasjon
av gradsstrukturen for offiserer og ikke
minst innføring av to fullverdige befalskorps (Spesialistbefal og offiserer)
er andre viktige elementer, det samme
er et oversyn over inntekts- tilleggs- og
lønnsproblematikken. En sterkere fokus på hva forsvaret bør drive utdanning i, og hva som kan løses mye billigere og bedre innenfor et sivilt skole- og universitetssystem bør vurderes. (Hva skal Forsvaret med 50-årige
«Mastere»?) Eksempler her er reserveoffisersprogrammene i US og UK (Disse
er adoptert med god resultat i en rekke
av de tidligere sovjetstatene og -satellittene.)
• Sivilt/militært samarbeid bør styrkes.
Kandidater til delprivatisering kan som
ekesempel være forsvarets sambandsstruktur (spesielt den statiske delen av
det,) store deler av Forsvarets logistikkorganisasjons virksomhet, samt den
operative logistikken.
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• Det bør prioriteres å samarbeide med
de stater som vil samarbeide med oss.
(Som eksempelvis de nordiske og baltiske landene utover det kollektive i Nato.)
Vi bør være bevisst utfordringene med
å samarbeide med de tidligere kolonimaktene, som vil ha store vanskeligheter med den nødvendige styrkeintegreringen. Dette grunnet den lave terskelen for deployering, noe vi av politiske/
parlamentariske grunner normalt verken kan eller vil.
• Frigjøring av ressurser internt for oppbygging av relevante strukturer nasjonalt kan oppnås gjennom interneffektivisering, først og fremst ved å avpolitisere struktur- og styrkeoppbygging i
større grad, ved å legge profesjonell logikk som grunn for strukturutvikling,
samt prioritere sterkere ved å redusere nivåer og avvikle skoler/ staber som
ikke direkte trengs for å opprettholde relevant kompetanse, samt forenkle
materiellanskaffelse. Et militært fornuftig personalsystem (HRM) er kjernen i
dette.
• En avvikling av dagens sk Integrerte
Strategiske Ledelse bør vurderes meget sterkt. Dette er et tiltak som kan få
rask effekt. Det samme bør skje med
de utflyttede stabene. Man bør vurdere videre om dagens «Type» organisasjon med forsvarsgrener og FOH er riktig i dagens påståtte «nettverksentriske» oppgaveorganiserte («Task») virkelighet. En deloppgave innenfor dette 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 kompetanse kompenseres bare delvis ved ISLmodellen. En alvorlig mangel er manglende J-5 kapasitet, i tillegg til at viktige 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, naturresurser, økonomi og demografi er konstanter i politisk betydning. Det samme er
faktorer som klima, militærteknologi og
globalisering. De politikkområdene som
styrer disse er sikkerhets- og forsvarspolitikken, som ikke er innenrikspolitikk, men
avhengig av hva som hender utenfor statens grenser. Småstatens politiske valgmuligheter innenfor disse politikkområdene er, på tross av nordisk tradisjon, svært
begrensede.
Suverenitetsprinsippet innebærer imidlertid at det finnes mengder av handlingsmuligheter som kan utnyttes til å forbedre
kosteffektiviteten i forsvars- og sikkerhetsstrukturene, noen av disse er antydet i dette «Food for Thought». Det er her mulighetene 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 representerer forskjellen mellom «Lessons
Identified» og «Lessons Learned».
Forfatteren er kommandørkaptein, direk
sjonsmedlem i Oslo Militære Samfund og
korresponderande ledamot i Kungliga Ör
logsmannasällskapet.
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Noter
1.	Og et av de få områdene som kan brukes
som «agn» mot småpartier (som ikke kan eller bør få for stor innflytelse i viktigere politiske saker.) Dette forsterkes ytterligere ved
at de fleste andre flaggsaker som Stoltenbergs
«månelanding (CO2 «fangst»), utdanningssektoren, næringssatsing i distriktene o s v
ikke fremstår som særlig realistiske og velgerattraktive lenger. (Vesentlig fordi de har
mye politikk uten forankring i naturlovene i seg, de kan faktisk ikke løses innenfor
den teknologiske og økonomiske virkeligheten også norske politikere må forholde seg
til. Dessuten forutsetter de velvillig samarbeid med en rekke aktører, også internasjonale, 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 «tilstedeværelse», 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 særbestemmelsene for militært personell (utover
det oppsigelsesvernet vanlige statstjenestemenn har,) ble fjernet. Som en sammenlikning startet den organisatoriske, doktrinære
og materielle omstillingen for fullt etter försvarsbeslutet i 1999. Mangel på beslutning
når det gjelder omstrukturering av personellbemanningssystemet har kostet svenske skattebetalere dyrt, i tillegg til at synergien av
den teknologiske omstillingen heller ikke vil
være gripbar før nytt personellsystem er innkjørt.
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 «fenomenene» beskriver meget forskjellige områder, og det er usikkert om de i det hele tatt
kan sies å ha synergier, i positiv eller negativ forstand. Det mangler «et minste felles
multiplum- en felles brøkstrek for å bruke
en metafor, for å kunne fastlegge interne påvirkningsforhold. Hva de innebærer er også usikkert, og i alle fall ikke et resultat av
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en styrt prosess. Disse sk «faktorene» kan like gjerne være gjensidig «forsvakende», men
dette kan vi heller ikke få svar på- grunnet
mangel på målbare kriterier. Mao - et innenrikspolitisk nyttig, men i praksis totalt ubrukelig konsept for å utvikle et relevant forsvar.
5.	Dette gjelder i alle fall på det overordnede,
politiske plan. For det første var ikke de andre småstatene i Nato vesentlig forskjellige
fra oss på dette området, for det andre aksepterte 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 /avskjermingspolitikk hadde innhold). På den annen
side tålte verken mobiliseringssystem, kompetanse i avdelingene, utrustningsnivå og
ikke minst klisjeene om «viktige og avgjørende områder», «holdetid» og senere «kanaliserende effekt» virkelighetens grelle lys eller videre 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/ fanejunkere med offisersgrader, «folkeopplysere og
ideologer», «Turf Warriors» og i svært liten
grad hatt oversikt over relevant utviklingsnivå og potensial innen egen profesjon.
7.	Repøvelser ble i stor grad gjennomført med
sammenskrapet materiell, samt med å «toppe» alle avdelinger med instruktører fra befals-, 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 mobilisering ville disse problemene komme til overflaten, 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 tredobling av oppsettingstider, men mer realistisk sett ville føre til avdelinger/enheter som
ikke ville være i stand til å oppnå reell kampevne 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 militærteknologien gjør det umulig å forsvare noe som helst
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uten å ha minst like god trenings- og teknologisk 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 territorialforsvaret ha som mål å forhindre at motstanderen når sine mål. Dersom disse kan oppnås ved ikke å engasjere det planlagte forsvaret, er det også irrelevant. Vurdert i en profesjonell sammenheng, burde ikke metaforen ”Bydel i Oslo” vært lansert av Hærens
fremste talsmann på det profesjonelle nivå.
(Fordel Russland hær på territoriet og sammenlikn svaret med Norge.) Tenk tilbake på
den kalde krigen, og se på de russiske ressursene i et rekkevidde-, tid- og romperspektiv.
Hva kunne Sovjetunionen i realiteten oppnå ved å ta N-Norge? Ingen merkbar forbedring av basesituasjonen for luft/sjø, ingen
fordeler landoperativt, men mer dårlig utbygd infrastruktur og territorium å kontrollere. Den store operative gevinsten kunne derimot 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 kapabiliteter som raskt kan bringes inn i scenariet, gir ikke ordet tilstedeværelse militær (eller
sikkerhetspolitisk) mening. Relevant tilstedeværelse, derimot, vil si at man kobler militær evne inn i vurderingen, i tillegg til å være 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 internasjonal standard, deployerbare, gripbare
og interoperable innsatsavdelinger, eller som
disse tradisjonelt har vært kalt ekspedisjonskorpsenheter/ avdelinger.
10.	Også basert på samme lineære og forenklede
resonnement. Russisk angrepsevne i tradisjonell 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 maktpolikk» og sammenbindende betydning).
Internt i Russland krever det først og fremst
en gjennomført transformasjon i det russiske forsvaret, (som i dag kun delvis er gjennomført,); d v s: 1) å utvikle moderne transformerte innsatsstyrker med riktige kapabiliteter, noe som krever 2) profesjonalisering, 3)
nettverksbasering og endring av K3I filosofi. Dette er ikke mulig med mindre 1) korrupsjonen bekjempes, 2) militærvesenet prioriteres økonomisk på bekostning av sivile sektorer (Russland har i dag styrket forsvaret i betydelig grad, og har en sterk politisk ambisjon om en betydelig styrking av budsjettene,
i tillegg har de vist evne til militær aggresjon,
spørsmålet er bare om dette er nok) 3) militær FoU reetableres, 4) forsvarsindustrien
moderniseres. Å fullføre dette krever en sterk
økonomisk ryggrad, som i dag forvitrer, både som et resultat av utenlandske restriksjoner og ikke minst sterk fallende olje- og gasspris. 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 telefaxmed tilnærmet lysets hastighet.
13.	Styrken var innmeldt med 14 dagers innsatsberedskap, men brukte flere måneder på deployeringen. Ved ankomst spurte den britiske
sjefen: «Har dere gått hele veien?»
14.	Fordelen med dette konseptet sammenliknet med det gamle er for det første at det fokuserer på relevante faktorer som kapabilitet og økonomisk aksepterbare og dermed
har bærekraft og balanse som er uavhengig
av valg av struktur. I tillegg er formuleringene 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 nasjonale territorialforsvar, (som uansett størrel-
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se vil være irrelevante) men at de styrker som
utvikles, skal være relevante, gripbare, interoperable og deployerbare. Med andre ord;
skreddersydd for internasjonal militær krisehåndtering og kollektivt forsvar.
15.	Omstilling kalles internasjonalt for transformasjon. Dette vil i vårt tilfelle si at vi må omforme forsvaret fra å være en statisk struktur
som skal vente på å bli angrepet, til å kunne
bruke det transformerte forsvaret også til andre, tradisjonelle oppgaver som internasjonal
krisehåndtering. Dette siste krever store ressurser 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 budsjettproblemene i dag skyldes at profesjonaliseringen har startet, uten å fjerne de systemene dette skulle erstatte. En unødvendig duplisering blir mye dyrere, og de ønskede synergiene vil også utebli. Med andre ord - for
mange av de gamle ”syndene” fra før transformasjonen 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 ansatte i Sør Varanger eller en militær grensevakt hvor de fleste enten pendler eller er vernepliktige? (Og det er nasjonal lovgiving som
avgjør hvorvidt politiet er lovlige kombattanter eller ikke i folkerettslig mening. Her ligger
det kanskje en interessant videreutviklingsmulighet både for politi og HV?)
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19.	I stedet for å kunne «reise som man er» - dersom profesjonelle avdelinger hadde vært tilgjengelige. Vernepliktsavdelingene er dessuten som kjent i beste fall operative i en måned eller to, dersom man legger vårt nåværende sikkerhetsaspektet ved deployering til
IFOR til grunn, ikke i det hele tatt. I regjeringens retorikk skal disse avdelingene være kampklare for høyintensiv innsats i Norge,
noe som i beste fall indikerer doble standarder og et alvorlig etisk dilemma. Realiteten
er naturligvis at sannsynligheten for at dette skal skje er forsvinnende liten- noe som
ikke representerer en politisk risiko i det hele tatt. Det som imidlertid fortjener å komme
frem i lyset er at dette i realiteten er en (styrke) «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 denne 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 atomvåpenbærere,) 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 tilnærming. (Dette krever en organisasjon supplert med reserveorganisasjon (HV?) som
skal være forsterkninger eller erstatninger til
organisasjonen når den opererer i en tradisjonell 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 informations- och kommunikationstekniken
har ändrat vårt samhälle i grunden. Idag
använder vi internet för att arbeta, betala 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
säkerhetspolitik och internationella relationer är ännu oklara. En iakttagelse som
man kan göra redan idag är att teknikutvecklingen får beslutsfattare att agera –
världens länder stiftar lagar, verkar diplomatiskt och ser över sina militära förmågor.
Men hur påverkar informationstekniken
framtidens politiska beslutsfattande, diplomati 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,
Facebook och YouTube för att avslöja förtryck och mobilisera motståndet mot auktoritära regimer spred sig som en löpeld
världen över. Det är emellertid en oerhört
förenklad 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
tveeggat.
Den som kan sprida ett budskap via
Twitter har potential att långt snabbare nå
långt fler än den som är hänvisad till dörrknackning eller ryktesspridning – och kan
göra det mycket billigare än den som an73
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vänder dagstidningar eller TV. På det viset
kan gamla informationsmonopol utmanas.
Framförallt i samhällen där censuren ligger tung över traditionella medier får nya
kommunikationsarenor stor potential – så
länge censuren inte utvidgas snabbt nog.
Vissa har entusiastiskt framkastat hypotesen att aktivisterna sannolikt är snabbare
än censorerna och tenderar att ligga steget före.1 Andra konstaterar mer lakoniskt
att modern teknik kan tjäna såväl demokrater 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 investerat i mer sofistikerade system för övervakning och censur.3
Det finns också mer historiskt betingade
skäl att ifrågasätta informations- och kommunikationsteknikens frälsarroll. När demonstranter 1919 fyllde Kairos gator var
det tryckta tidningar snarare än Facebook
som levererade eggande budskap.4 Tekni
ken är varken en nödvändig eller en tillräcklig faktor för att sätta igång en revolution. I tryckpressens barndom var det ingen hejd på tilltron till det tryckta ordets
förmåga att skapa välfungerande direktdemokrati. Den franska revolutionen föddes 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 internetuppkopplingar 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
74

hetsrapporteringen och påverkade i sig hän
delseutvecklingen.7 Sociala och traditionel
la media samspelade i en ny sorts offentlighet som bidrog till att väcka omvärldens
sympatier. Facebook och Twitter gjorde
inte nödvändigtvis något nytt i sak – medier och kändisar som lord Byron väckte
Västeuropas solidaritet med den grekiska 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 hade lockats dit via internet så var själva ryktet om detta nog för att Mubarak skulle ta
beslutet att försöka stänga ner landets uppkopplingar. Det räddade honom inte – vissa argumenterar till och med för att det påskyndade hans fall, genom att ge en enande
och koordinerande signal till hela befolkningen om vem som var fienden.8 Och oavsett vad som faktiskt orsakade Mubaraks
fall så fick den ikoniska internetaktivisten
sitt eget liv. Omvärlden, exempelvis amerikanska State Department och svenska UD,
började lova stöd till internetaktivister i
form av programvaror, pengar och utbildningar. Och oavsett vilken effekt sådana insatser i sin tur faktiskt får – eller kan tänkas komma få i framtiden – så fick bilden
av ett internet flödande av subversiv information 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 uppmaning till världens alla länder om att göra gemensam sak för att förhindra spridningen av information som underminerar
stabiliten i andra länder.9 Blotta föreställningen om ”Twitter-revolutioner” får kon-
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sekvenser, oavsett om vetenskapssamhället
är överens om att begreppet är både överförenklat 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.
Censuren är delegerad – outsourcad, med
modernt språkbruk – till tidningar, nyhets
byråer, telekombolag och andra. Det är
inte så att kritik mot systemet inte förekommer – 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 förbjuda ryktesspridning på internet, under hot
om upp till tre års fängelsestraff. Som rykte kan vad som helst räknas, om det vidarebefordras 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 bubblar 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 finanskrisen och den arabiska våren. Om de
har rätt så är den kinesiska internetcensuren kontraproduktiv ur ett stabilitetsperspektiv.

Taleb och Blyth föreslår ingen särskild
mekanism som minskar stabiliteten, men
argumentet går att förstå intuitivt: i ett
samhälle där bara utvald och noga selekterad information normalt får spridas är
det svårt att förutsäga konsekvenserna av
avvikande budskap.16 När Gorbatjov tillät diskussion om bristerna i det sovjetiska 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 normala offentliga samtalet. Kritiska böcker om kungen har ingen omstörtande potential i Sverige – men ingen kan sia om
vad som skulle ske om motsvarande budskap om Kim Jong-Un skulle få spridning
i Nordkorea. En observation från psykologisk 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 aldrig har stött på reklam är mycket mer svårförutsägbar. Så blir rädslan för rykten närmast en självuppfyllande profetia.
Att helt stoppa information är dock inte
det enda som står på agendan. Forskarna
Deibert och Rohozinski, som bland annat noggrant har studerat situationen i före detta Sovjetunionen, menar att den mest
primitiva innehållsfiltreringen – vad de kallar 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 juridisk miljö av gummiparagrafer där oönskat 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 internetkontroll inrymmer dessutom möjlig75
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heten att dolt sätta press på internetleve- sortens teknik ökar räckvidden för statsrantörer eller andra att skapa tillfälliga tek- aktörers möjligheter att påverka. Censur
niska fel som omöjliggör åtkomst till visst och internetfiltrering har svårt att nå utaninnehåll vid strategiskt valda tidpunkter. för det egna landet. Tävlan om den digitaSådana åtgärder är mycket svårare att de- la uppmärksamheten och falska identiteter
tektera och leda i bevis än statiska listor på på sociala nätverk har global räckvidd.
förbjudna ord och fraser.18
Samma subtilitet återfinns i tredje gene- En föränderlig spelplan
rationens internetkontroll, där statsmakten
inte i första hand satsar på att blockera in- Staters påverkansoperationer går dock inte
formation – som Mubarak – utan tar upp att till fullo förstå bara genom att titta på
kampen om det kommunikativa rummet. internet. En bra begreppsmodell är DIME
Den svenske forskaren Johan Lagerkvist – en engelsk förkortning som utläses diphar kallat den kinesiska strategin i det av- lomati, information, militär och ekonomi.
seendet för ideotainment: den kommunis- Stater har förmåga att agera i alla dessa
tiska enpartistaten ska göras cool och hipp fyra dimensioner för att påverka varandra
bland unga, med hjälp av snygga bilder och – och det är när de kombineras på ett geljud i väldesignade appar. Censuren säljs in nomtänkt sätt som effekten blir som störst.
Den kombinationen är emellertid inte
med associationer till hygien och behovet
19
alltid
så enkel. Det har påtalats att flera av
av renhållning. Det är något helt annat
än att stänga av internet när demonstran- de mest uppmärksammade exemplen på
vad som skulle kunna kallas informationsterna blir besvärande många på torget.
En huvudroll i tredje generationens in- krigföring inte har levererat önskade resulternetkontroll kan spelas av vilseledning tat. Om cyberattackerna på Estland 2007
av olika slag. Vilseledning på internet är var ett ryskt försök till påverkan så lycki sig inget nytt. Vanliga dagstidningar har ades man i det korta perspektivet väcka
skrivit om svenska företag som säljer ”li- mycket uppmärksamhet. Men den berykkes” på Facebook till hugade spekulan- tade bronsstatyn flyttades, och Estlands
ter. Så kan man vässa sitt varumärke, oav- strategiska västorientering påverkades inte.
sett om det är personligt eller kommersi- Om Stuxnet var ett amerikanskt eller israellt. Statsaktörer kan emellertid sätta extra eliskt försök att påverka Irans kärnvapenprogram, så lyckades man skapa tekniskt
kraft bakom sådana ansträngningar. I både
20
21
USA och Ryssland har grävande journa- huvudbry på kort sikt. Men på längre stralister avslöjat upphandlingar där federala tegisk sikt är det oklart om Irans förmåga
myndigheter velat köpa system för att eta- och vilja att genomföra sitt kärnvapenproblera och styra kvalificerade falska identite- gram alls påverkades.22
De här exemplen illustrerar att staters
ter på sociala nätverk – så kallade strumpstrategiska
– ibland militära – använddockor (sock puppets). En enda operatör
kan styra ett dussin sådana falska personas, ning av informationsoperationer och cyvar och en komplett med trovärdiga namn berattacker på avgörande punkter skiljer
och bakgrundsuppgifter. Tekniska lösning- sig från den cyberbrottslighet som plågar
ar med så kallade virtuella privata nätverk det moderna samhället. Cyberbrottslighet
får det att verka som om identiteten befin- är i huvudsak ekonomiskt driven. Därför
ner sig på önskad plats i världen. Den här har brottslingarna lyxen att vara opportu76
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nister – de väljer de mål som verkar lättast.
Internet svämmar över av datorer med sårbarheter för vilka det finns uppdateringar,
men vilkas ägare inte har installerat dem.23
Den virtuelle bankrånaren har all anledning att försöka få in en trojan på någon av
dessa, istället för att ödsla tid på mer uppdaterade datorer. Även slarviga datorägare
betalar sannolikt räkningarna på internet.
Det är inte konstigare än att inbrottstjuven
helst väljer det olarmade huset. Den statsaktör som har strategiska mål att uppnå
har inte samma lyx. Målvalen begränsas av
de effekter man vill uppnå och av synkroniseringen i alla fyra DIME-dimensionerna.
Råkar det utsedda målet ändra på sitt beteende eller uppdatera bort en viktig sårbarhet så är man tillbaka på ruta ett.
Därför måste tvärsäkra uttalanden om
att anfallaren har alla fördelar och försvararen alla nackdelar i cyberrymden nyanseras. Det är sant, som det ofta sägs, att det
är nästintill omöjligt att täppa till alla säkerhetshål, såväl tekniskt som organisatoriskt, 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, angreppskoden måste justeras för hand, övervakningssystem måste undvikas – och alltihop måste passa ihop med den överordnade planen. Även om IT-angrepp är lätta att
genomföra för opportunister så kan de vara 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 mobilbetalningar och sms med aktuella 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 analfabetism måste tas med i beräkningen. Etiopien
har Afrikas sista stora statsmonopol på telekommunikation, och den nyligen slutna
överenskommelsen med de kinesiska bolagen Huawei och ZTE om 3G- och 4Gutbyggnad 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 världens länder utan också mellan stater och
icke-statliga aktörer. Framsteg inom distribuerade beräkningar och så kallade molntjänster gör att beräknings- och lagringskapacitet som för några år sedan var förbehållen myndigheter som NSA eller FRA
snart blir tillgängliga även för driftiga ickestatliga aktörer. Den mindre nogräknade
behöver inte nöja sig med Amazon Web
Services, utan kan stjäla beräkningskraft
via så kallade botnät – världsomspännande nätverk av infekterade datorer som utan ägarnas vetskap kontrolleras av någon
annan.
Spelplanens utseende avgörs också av
hur världens länder väljer att se på säkerhetspolitiken i informationssamhället. Här
har en del uppseendeväckande konflikter
utspelats på sistone. Konfliktlinjerna mellan 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 sistnämnda förordade en modell där internet
skulle ställas under ITU-kontroll – vilket
77
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de förstnämnda såg som ett sätt att utöka
möjligheterna till censur och statlig styrning. I spåren av Snowden-avslöjandena
under 2013 är det oklart i vilken mån den
demokratiska världen förmår upprätthålla
bilden av sitt moraliska övertag. Kina utmålar ofta och gärna USA som hycklare.
Situationen kompliceras ytterligare av att
samspelet mellan teknik, politik och juridik är så komplext.
Finns det alls förutsättningar för världens länder att enas? Forskarna Ryan,
Ryan och Tikk har påpekat att man kan
dra lärdomar av analogier till befintliga internationella avtal och fördrag. Alla avtal måste exempelvis inte vara fullständigt
bindande – flygtrafikledning rymmer både obligatoriska och rågivande instruktioner. Inte heller måste alla problem lösas på
en och samma gång – Antarktisfördraget
från 1961 vare sig erkänner eller bestrider de territoriella anspråk som vissa stater har gjort. Samtidigt måste hänsyn tas
till informationssamhällets unika egenskaper: Även om de så kallade routing-protokoll som styr internettrafiken är skapade av människan så är de tämligen oförutsägbara. Snarare är det som med satellitbanor – den celesta mekaniken kräver att
satelliter får passera ovanför länder utan
att ta hänsyn till gränser. Skulle man ställa
krav på gränskontroller och explicita tillstånd att passera i ettdera fallet så skulle
både rymdfarten och internet som vi känner det omöjliggöras.26

Karta, verklighet och
beslutsfattare
Fördragen för oss åter till frågan om informationssamhällets konsekvenser för säker
hetspolitik och internationella relationer.
Till del bestäms utvecklingen av framsteg
på teknikområdet. Men beslutsfattares per
78

ceptioner är minst lika viktiga. Mubaraks
nedstängning av internet och de rysk-kinesiska FN-initiativen om begränsningar av
digitala informationsflöden speglar en föreställning om internets farliga och destabiliserande roll. Den föreställningen måste inte vara sann för att få effekt. På samma sätt spelar det roll om diplomater och
statsmän ser säkerheten i informationssamhället som ett nollsummespel eller tror
på win-win-situationer. Sådana föreställningar styrs bland annat av forskningsläget. Vilka perspektiv och metoder vi väljer
för att studera säkerhetspolitik i informationssamhället spelar roll – långt utanför
vetenskapssamhället.
Några frågeställningar är särskilt angelägna att undersöka noggrannare, inte minst för ett land som Sverige, där frågorna om informationstekniken länge har
stått högt på den politiska och diplomatiska agendan. Hur fattas beslut i cyberkonflikter? Det finns mycket skrivet om antivirusprogram och brandväggar, men mycket mindre om mänskligt beslutsfattande. Vilka är förutsättningarna för konventioner om cybernedrustning? Det talas ibland om digital kapprustning, men ingen
vet egentligen om vare sig avskräckning
eller förtroendeskapande åtgärder fungerar. Hur ser krigets lagar ut i cyberkontext? Uppfattningarna går isär om förutsättningarna för distinktion, proportionalitet, attribution och så vidare. Hur kommer makten att fördelas mellan statliga och
icke-statliga aktörer? Stater vill upprätthålla sin westfaliska suveränitet, men de har
allt mindre inflytande på teknikutvecklingen. Hur ska politiska och militära beslutsfattare få en effektiv och ändamålsenlig lägesbild av vad som sker i cybermiljön?
Världens länder kan agera i alla DIMEdimensionerna, men samordningen är svår
och ställer höga krav på både teknik och
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metod. Än finns det många spännande frågor som söker sina svar.
Författaren är tekn dr, verksam vid Total
försvarets forskningsinstitut (FOI) och major i reserven vid Högkvarteret, Insatssta
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 säkerhetspolitiska utveckling tydliggjort att Sverige
går mot en allt osäkrare framtid. Den internationella arenan är åter i gungning och
omvärlden blir allt mer konkurrensbetonad. Trots att vi länge levt i en värld av
ekonomisk interdependens, kulturella utbyten och obehindrat informationsflöde
är nu demokrati och despoti tillbaka i en
till synes ostyrbar maktkamp. Flera stater
har börjat positionera sig strategiskt samtidigt som teknologiska landvinningar försvårar beräkningar och ökar misstänksamheten. Dessutom har ekonomiska svårigheter fått växande nationalism att urholka 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 försvara Sverige är emellertid inte enbart en fråga för Försvarsmakten utan för hela det
svenska samhället. Det är viktigt att ta i beaktande att vårt samlade försvar består av
militärt och civilt försvar. Det är dock väsentliga skillnader på förutsättningarna att
bygga upp det civila försvaret idag och de
förutsättningar som rådde under det kalla kriget. Det forna systemet för civilt försvar tog sin utgångspunkt i invasionsförsvaret och kan beskrivas som ett toppstyrt
system där statens resurser kunde projiceras dit de behövdes under kris eller krig.
Detta system, som närmast kunde liknas
vid ett parallellt samhälle är idag avvecklat. Dessutom är dagens samhällsstrukturer 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 fastställdes nya grunder för det svenska krishanteringssystemet. Nuvarande system utgår
från ansvarsprincipen vilket betyder att
den som har verksamhetsansvar under normala förhållanden också ska ha det vid en
krissituation. Istället för det tidigare systemets samlade och riktade resurser bygger
det nya systemet på att samhällets olika aktörer samordnas och att deras resurser inriktas för att hantera krisen.
Detta är aktörer vars ordinarie verksamhet har betydelse för samhällets förmåga
att bemöta krissituationen och de kan vara
offentliga, privata eller frivilliga. Våra politiker har fastställt att det är utifrån detta
system som det svenska civila försvaret ska
byggas. I händelse av krig förväntas följaktligen det svenska samhällets ordinarie
verksamheter bidra till försvarsförmågan i
en mycket hög omfattning. Detta är sannolikt den bästa utgångspunkten med tanke
på det moderna samhällets dynamiska karaktär, investeringarna i krisberedskapssystemet och kostnaderna för att återupprätta
det avvecklade systemet.
För att möjliggöra en effektiv återuppbyggnad av ett civilt försvar krävs någ
ra konkreta svar och tydliggöranden. Ut
gångspunkten i samhällets normala an
svarsförhållanden för onekligen tankarna
till de gamla insikterna om det totala kriget som uppkom under industrialisering
ens framväxt och innebar att hela samhällets förmåga att bidra till krigsinsatsen var
den avgörande faktorn för krigets utgång.
Övergången till det totala kriget var en naturligföljd av dåtidens förändrade förutsättningar som industriella revolutionen
medförde. Övergången till ett civilt försvar
med utgångspunkt i samhällets normala
ansvarsförhållanden är naturligt och san82

nolikt korrekt utifrån nutidens förändrade
förutsättningar, men utgångspunkten kräver ett synnerligen starkt och tydligt politiskt ledarskap.

Behov av tydlighet och
ledarskap
Det första tydliggörandet kan tyckas självklart: det civila försvaret måste ta sin utgångspunkt i krigets villkor. Krigets villkor
varierar naturligtvis beroende på de politiska målen, parternas förmågor o s v, men ett
rimligt antagande är att konsekvenserna av
ett väpnat angrepp kommer bli mycket allvarliga för det svenska samhället. Precis
som hotbilden kräver, och försvarsberedningens rapport fastslår, bör förberedelserna utgå från ett väpnat angrepp från en kvalificerad motståndare. Ett sådant angrepp
innebär naturligtvis en katastrofsituation
utan motstycke i Sveriges moderna historia och innebär ett hot mot vårt samhälles fortlevnad. När dessa oerhörda villkor
ska hanteras av samhällets ordinarie verksamhet 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 viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till
Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.
Även om dessa mål kan verka humana
och logiskt grundade misslyckas försvarsberedningens rapport med att svara på en
av de mest grundläggande frågorna; ska
det civila försvaret prioritera skyddet av
befolkning och samhällsfunktioner eller bidra till Försvarsmaktens förmåga att försvara riket? Krigets villkor är inte humana
och ovanstående mål kommer snabbt att
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bli motstridiga. I krig är det med stor sannolikhet nödvändigt att prioritera hur våra begränsade resurser ska användas. Det
skulle exempelvis kunna handla om att prioritera drivmedelsanvändningen; ska dieseln fördelas ut till Försvarsmaktens fordon eller till reservkraftverken på sjukhuset?
Om uppbyggnaden av det civila försvaret ska ta sin utgångspunkt i krigets villkor måste även de svåra frågorna hanteras. Förvisso kan man i rapportens löpande text utläsa att försvarsberedningen anser 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 fråga som måste göras fullständigt klar för det
samhälle som ska bidra och skyddas.

Privat-offentlig samverkan
En annan fråga som bör hanteras i ett inledande skede är vilka områden av krisberedskapssystemet som behöver kompletteras för att det civila försvaret ska klara av
att hantera krigets villkor. Ett sådant område är privat-offentlig samverkan. Privata
företag äger, producerar, importerar och
distribuerar merparten av alla varor och
tjänster som det svenska samhället är beroende av. Den samhällsviktiga verksamheten bedrivs i stor utsträckning av privata
aktörer, varför det är en förutsättning att
näringslivet inkluderas i det civila försvaret. Det finns idag inte förutsättningar för
att rikstäckande och strukturellt involvera den privata sektorn i det civila försvaret. 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 civila försvaret. Förvaltningen av denna nya

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

Besvärliga krav
Det finns alltså avgörande frågor att hantera innan ett civilt försvar kan upprättas på
ett effektivt sätt. En förändrad säkerhetspolitisk situation och krigets villkor kräver
att Sverige hanterar frågor som är besvärliga och politiskt explosiva. Trots detta är
det som med alla andra förändringsprocesser helt avgörande för att klarlägga grundförutsättningarna. En av vår tids största vetenskapsmän, Hans Morgenthau förde ett
liknande resonemang om ett närbesläktat
område på ett sätt som är värt att reflektera över i detta sammanhang (Dilemmas of
Politics, 1958):
A political science that is neither hated
nor respected, but treated with indifference as an innocuous pastime, is likely to have retreated into a sphere that lies beyond
the positive or negative interests of society. The retreat into the trivial, the formal,
the methodological, the purely theoretical, the remotely historical -- in short, the
politically irrelevant -- is the unmistakable sign of a ’non-controversial’ political
science which has neither friends nor enemies 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 yttre 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 hanteras på ett undvikande sätt som inte löser
grundproblematiken.
Sverige har alla förutsättningar att förbli
ett framgångsland med allt större inflytande på den internationella arenan men detta kräver starkt och tydligt politiskt ledarskap 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 countries. 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 comparisons 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
performance and the amount of equipment has there been combined to force strength.
Reductions in amounts of Swedish equipment have, to a lesser extent, been compensated 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 neighbouring countries.

det svenska försvaret har nedrustats
kraftigt under de senaste decennierna. Här
presenteras internationella jämförelser som
illustrerar hur mycket och på vad sätt det
svenska försvaret minskat. Den information
som här lämnas utgår från en FOI-rapport1
som publicerades i juni 2014. Större materielobjekt i Sverige jämförs med motsvarande i sju grannländer. Syftet var att skapa underlag för att analysera den priskom
pensation som försvaret får när anslaget
räknas upp till följande budgetår och att
koppla detta till ett internationellt pers
pektiv. Rapporten resulterar i en rekommendation att se över pris- och lönekom
pensationen. Man riskerar annars fortsatt
ett försvar i ekonomisk obalans.
Här drivs analysen ett steg vidare. Detta
genom att bedöma materielens operativa
förmåga. Syftet är att belysa i vilken grad
införande av modernare materiel förmår
kompensera för de minskningar i antal

som gjorts under de senaste decennierna.
Slutsatsen blir nedslående. Inom de flesta här analyserade materielområden kompenserar 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 internationella genomgången är att det i många länder
finns en tydlig tendens till att utnyttja kvalificerad materiel under längre tid. I flertalet av de undersökta länderna visar de undersökta materielsystemen en ökande typmedelålder. Denna tendens är inte lika tydlig i Sverige. Min uppfattning av den svenska försvarsdebatten är att man i Sverige
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inte är fullt ut medveten om den internationella trenden att öka livslängden på försvarsmateriel av den typ som här beskrivs.
Ett framträdande exempel utgörs av helikoptrar där de svenska år 2014 hade en
typmedelålder på i genomsnitt något mer
än tio år. I flera andra länder blir motsvarande 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 materielslag i de undersökta länderna redovisas. Med typålder menas tid från att en
ny konstruktion eller omfattande modifiering tagits i bruk. D v s den genomsnittliga
typåldern på drygt tio år som indikeras för
de svenska helikoptrarna i exemplet ovan
inbegriper typålder för fyra typer där en
(Hkp 15) började införas för åtta år sedan,
två (Hkp 14 och Hkp 16) är under införan-

Ålder /
Materielslag

0-10 år

Stridsvagnar

SE

Ytstrftg
Ubåtar

Ty

Stridsflyg
Luftvärn
Helikoptrar

SE
No

20-30 år

Fra/Dk/No/
Fin
Fra Dk/Fin/
SE
No
Ty
Fra
Fin Ty Fra
SE No/Dk
Pol
SE
No
SE Ty

Pbv o Pbil
Artilleri

10-20 år

de sedan några år och en (Hkp 10) infördes
för över två decennier sedan.2
Ett sammanfattande resultat av informationen så som den framträder i Tabell 1 är
att för fyra materielslag är den svenska modernast bland de undersökta åtta länderna.
I de övriga materielslagen har enstaka länder modernare materiel än Sverige. När det
gäller luftvärn leder jämförelsen till resul
tatet att den svenska materielen framstår
som mindre modern. Två länder har luftvärnsmateriel som är betydligt nyare än
den svenska. Fler andra länder har också modernare materiel även om detta inte tydligt framgår i tabell 1, eftersom man
samtidigt behåller äldre mängdmateriel.
Genomsnittlig typålder för de undersökta nio svenska materielslagen är drygt 15
år. Yngst är artillerisystemet Archer som
är under leverans och där första enhet bedöms bli operativ under året. Äldsta svenska materielslag är luftvärn med systemen
RBS 70, RBS 97 och kanonsystemet Strf 90

Ty
SE Fin

30-40 år

40-50 år

Pol Ry

1

Ty/Pol/Ry

0

Dk/No Pol

Ry Fin

Ry

Fra Pol/Ry
Dk/No Ry
Ty Fin Fra
Pol
SE Fin Fra Dk Pol/Ry
Ty No/Fra,
Dk
Pol Ry

Tabell 1: Översikt genomsnittlig typålder för försvarsmateriel i tjänst år 20143
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1
0
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LV med en genomsnittlig typålder för alla
tre systemen på ca 25 år.
Det ovan angivna svenska värdet för genomsnittlig typålder av de i tabellen upptagna 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 samlade genomsnittsvärden på omkring 25 år.
I underlaget till tabellen framgår också
att många av länderna uppvisar en större
materiell differentiering med avseende på
ålder och modeller i bruk. Mindre modern
materiel behålls i stor utsträckning vid sidan av mera modern. Detta leder till att stora investeringsutgifter kan görs med större
tidsintervall och medel frigöras för anskaffning av utrustning i övrigt som då medger
att den här upptagna materielen kan fungera väl i en förbandsinramning. En annan
fördel är att det samlade anslaget för materielanskaffning kan bli lägre. En nackdel är att del av materielstocken har lägre prestanda än den mest moderna. En annan nackdel är att utgifterna för materiel
underhåll rimligen blir högre. Frågan blir
då hur allvarlig dessa nackdelar 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 påminna om principen High-Low-Mix som förekommer i många länder. Denna princip innebär att man samtidigt har två eller 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 lägre kostnader för att få ett större antal. Ofta
består Low-delen av sådana system där utvecklingen medfört att de inte längre tillhör High-delen. Men det finns också fall

där system anskaffas direkt för en Lowroll.
Med en sådan princip kan ett inslag
av höga prestanda kombineras med den
operativa handlingsfrihet som ett större
antal kan ge. Förband och system i Lowregistret är då med sin lägre kostnad och
sitt större antal viktiga för att skapa och
bevara den eftersträvade handlingsfriheten.
Enheter med de högsta prestanda behöver då inte engageras i uppgifter där dessa prestanda inte efterfrågas eller där de
kan kompenseras med t ex beväpning eller stridsledning. I försvarsorganisationer
i omvärlden framträder High-Low-Mix
som en mera använd princip än hög prio
ritering av modernitet. Där finns exempel
på system i samverkan som ger konkreta illustrationer till hur termen High-Low-Mix
kan förverkligas i militära organisations
strukturer.4 När jag applicerar internationellt tillgängligt värderingsunderlag framträder också sådana strukturers fördelar
med avseende på operativ förmåga.

Sveriges materiella operativa
förmåga: måttlig - trots
modern materiel
I det följande redovisas bedömningar avseende utveckling av operativ förmåga
för de materieltyper och länder som förekommer i tabell 1. Resultat avseende utveckling från det kalla krigets slut 1990
till dagsläget 2014 redovisas i Tabell 2.
Sammanställningen grundas på internationellt indexmateriel, mest från USA, som
författaren under åren samlat och i någon
mån vidareutvecklat och moderniserat.5
Bedömningar av samlad operativ förmåga för de här behandlade systemen inom mark, sjö och luftstridskrafterna är
att två länder – Ryssland och Tyskland –
har minskat i större utsträckning än vad
87
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Operativ förmåga 2014 som andel av nivån 1990
Materielslag --100 % 100-80 % 80-60 % 60-40 % 40-20 %
Stridsvagnar Fin
No/Pol
SE Fra
SE No Fin
Pbv o Pbil
Fra Pol
Ty Ry
Dk,
Artilleri
Ry Fin
Pol Fra
Ty No
Fin Ty No
Ytstrftg
Pol Fra
SE
Ry
Dk
Ubåtar
Pol
No
SE Fra
Ty
Stridsflyg
Fin Fra
No Pol
Dk Ty
SE
Ry
Luftvärn
Helikoptrar

Fin
SE Fin Dk
Fra
Pol No

Ry
Ty

Pol Fra

20 -0 %
Dk Ty Ry

SE Dk

Ry Da
SE NoTy
Dk

Ry

Tabell 2: Översikt tunga materielslags förmåga – utveckling 1990–2014

Sverige har. Danmark har minskat i samma
omfattning som Sverige. Dock är den danska försvarsmakten mera specialiserad, vilket innebär luckor och svagheter samtidigt
som förmågan vad avser uppträdande med
ytstridsfartyg har ökat sedan 1990. Det enda land i jämförelsen som har ökat sin förmåga är Finland. Underlaget pekar också
på att Polen förhållandevis väl har behållit förmågan från 1990, medan Frankrike
samt Norge minskat förmågan i ”medelstor” omfattning.
Underlaget visar att den svenska strukturen IO 2014 innebär en balansering mellan olika komponenter som avviker från
hur man i många andra länder efter Warszawapaktens upphörande hanterat de för
ändringar man ansett lämpliga att genomföra. Mest framträdande är luftvärnet och
dess roll i ett samlat luftförsvar, artilleri i
samlade markstridskrafter samt ytstridsfartyg.

Luftvärn och luftförsvar
Det svenska luftförsvaret har sedan 1990
reducerats mycket kraftigt i ett internatio
88

nellt perspektiv. Denna nedgång beror i
hög grad på att stridsflyget och i synnerhet luftvärnet minskat mycket kraftigt i
antal. Prestandahöjning har gjorts endast
för ett fåtal enheterna av systemet Hawk.
Detta i samband med modernisering till
den nivå som indikeras av den nya benämningen Robot 97. Det svenska stridsflyget
har också reducerats i antal. Denna nedgång är dock något mindre och har i högre
grad kunnat kompenseras med höjning av
prestanda 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 modernaste flygplanen av alla här behandlade länder. I underlaget för tabellen framgår också att det svenska stridsflyget är det enda
som har minskat i genomsnittlig typålder
från 1990 till 2014.
Det svenska luftvärnet hade vid kalla
krigets slut 1990 modern materiel med ett
stort antal utskjutningslavetter för missiler
med kort räckvidd och ett stort antal kanoner. Sverige hade dock under 1980 talet
inte följt utvecklingen i omvärlden med in-
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förande av olika typer av missiler med allt
högre prestanda bl a vad avser räckvidd.
Inte heller efter 1990 har Sverige följt denna utveckling. I nuläget är det svenska luftvärnet dessutom mycket kraftigt 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 samtidigt behåller delar av systemen från 1990talet, vilket måste bedömas ger högre operativ förmåga trots högt värde på genomsnittlig typålder.
Den största nyheten visar dock underlaget med avseende på utvecklingen i Ryssland. De ryska luftvärnssystem som infördes redan under 1980-talet och även efter
det kalla krigets slut visar en betydande variationsrikedom samt teknik- och prestandautveckling. Utbyggnaden bör således ha
gett Ryssland goda möjligheter att dra tillbaka den ”luftvärnsvall” som tidigare var
grupperad i de baltiska länderna. Det ryska
luftvärnet avviker således från det allmänna mönstret, nämligen att Ryssland kraftigt har minskat sin operativa förmåga sedan 1990. Balansen i det ryska luftfarsvaret har således förändrats och luftvärnet
torde nu vara dominerande när det gäller
operativ förmåga och drar upp bedömning
av det ryska luftförsvaret i sin helhet. Den
materiella operativa förmågan för luftförsvaret torde nu överstiga en tredjedel av nivån från 1990. Den höga nivå på det ryska luftvärnet uppnås då trots den höga
genomsnittliga typåldern (ca 35 år). Något
som kan verka förvånande eftersom de stora minskningarna i antal flygande system
ger ett annat intryck. Detta beror då på att
minskningen i flygande system ägnas störst
uppmärksamhet. Till bilden hör då också
att Ryssland behållit och moderniserat de
flygande system som har högst prestanda.

Vid motsvarande bedömning av det
svenska samlade luftförsvaret, d v s strids
flygplan och luftvärn, blir resultatet att förmågan år 2014 har minskat i väsentligt högre grad. Nivån torde ligga på omkring en
femtedel av värdet från år 1990. Mycket
beroende på luftvärnets svagheter med avseende på både antal och prestanda.
Finland sticker ut i jämförelsen. Man
har där högre samlad förmåga i luftförsvaret än vad man hade 1990. Detta har
åstadkommits genom att man har kombinerat nytillförsel av luftvärn med behållande av del av den äldre materielen, samtidigt
som man kraftigt ökat stridsflygets operativa förmåga genom byte till den ameri
kanska typen F-18. Luftförsvarets operativa förmåga med stridsflyg tillsammans
med luftvärn farmträder i nuläget enligt
mina bedömningar också som något högre
än motsvarande svenska.
Polen har behållit och moderniserat delar av luftvärnet och stridsflyget från War
szawapaktstiden samt även tillfört ny materiel, främst stridsflygplan typ F-16. Det
polska luftförsvarets största komponent är
fortfarande luftvärn trots kraftiga reduktioner från 1990. Polen finner jag i dagsläget ha högre samlad operativ förmåga
vad avser luftförsvar än både Finland och
Sverige. Detta trots högre genomsnittlig
typålder 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 operativ förmåga kontrasterar därmed mot de
relativt gynnsamma värdena för genomsnittlig typålder.
Till bilden hör då också att flera ”mindre” länder i Västeuropa har gjort krafti89
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ga nedskärningar i luftvärn. 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 varierande grad förnyat luftvärnet
mellan 1990 och 2014.
I anslutning till Tabell 1 konstaterades
att de svenska helikoptrarna i dagsläget 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 nordiska grannarna och Polen har ökat
helikopterförmågan jämfört med vad man
hade 1990. Finland dock från en låg nivå.
Ökningen av förmåga åstadkoms i samtliga länder genom att samtidigt som man nyanskaffar behålla delar av det äldre beståndet. Ryssland har visserligen minskat förmågan jämfört med Sovjetunionen 1990
men har dock behållit en avsevärd förmåga som måste bedömas ge ett väsentligt bidrag 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 synnerhet raketartillerisystemen med
mycket höga prestanda. När det gäller raketartilleri och artilleriraketer har man fått
avsevärt högre förmåga 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 genomsnittlig typålder stiger till över 40 år, vilket utgör det näst högsta värdet i den jämförelse
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som här görs. Raketartillerisystemens utveckling medför att man har en samlad
operativ förmåga för artilleri som närmar
sig den storleksordningsom Sovjetunionen
hade 1990. Därmed har Ryssland en konventionell eldkraft med artilleri som är skyhögt överlägsen de länder som här redovisas och som närmar sig den som USA kan
utveckla. 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 artilleri. En omständighet som inte kan kompenseras av det faktum att de fåtaliga pjäserna är mycket moderna när de blir operativa. Behovet att förstärka det svenska artilleriet 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. Frankrike och Polen har kombinerade system
med äldre eldrörsartilleri och nyare raket
artilleri. Operativ förmåga för artilleriet
ligger där kvar på omkring hälften av respektive värde för 1990, medan Finlands
ligger närmare nivån från kalla krigets slut.
Behållande eller måttlig neddragning av artilleriförmåga karakteriserar också flera
länder i Europa medan andra har minskat
i större omfattning.
När det gäller stridsvagnar, pansarbandvagnar 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 scenarier, kompensera för den mycket kraftiga
neddragningen av artilleri. Genomsnittlig
typålder för de svenska stridsfordonen är
som tidigare påtalats den lägsta bland de
länder som här jämförs, under 20 år.

ANALY S & P E RS P E KTIV

Infanteri
Utöver förändringarna ifråga om stridsvagnar, pansarbandvagnar, pansarbilar
och artilleri måste beaktas att de svenska
markstridsförbanden år 1990 innehöll en
stor andel infanteri – i brigader, lokalförsvar och hemvärn. Andelen av infanteri i
markstridskrafterna var mycket stor jämfört med motsvarande andelar i de flesta
grannänder – där dock Finland även då
utgjorde ett undantag. År 2014 är situationen det omvända. De svenska samlade
markstridskrafterna innehåller jämförelse
vis lite infanteri, och neddragningen från
1990 är mycket stor.6 Detta innebär också
att den samlade materiella operativa för
mågan hos markstridskrafterna är väsentligt mindre än det som tidigare nämndes,
d v s en tredjedel av värdet från 1990.
När man bedömer behovet av infanteri bör man beakta att en eventuell motståndares infanteri och infanteriliknande
förband kommer att angripa våra militära baser, samtidigt som flyg-, marin- och
mekaniserade markstridsstyrkor engageras
i sina huvudroller. Till det kommer naturligtvis i Sverige likaväl som i andra länder behov av skydd av prioriterad infrastruktur i samhället. Som en antydan om
den hotbild som kan uppstå vill jag nämna
att Ryssland år 2014 har en styrka på åtta luftburna divisioner och brigader.7 Dessa
har också i viss utsträckning fått moderniserad utrustning. Förmågan har således inte minskat i takt med den allmänna förmågeminskningen utan ansluter rimligen nära till förmågan hos de sju luftburna divisioner som ingick i den Sovjetiska organisationen 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 grannländer 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 rapporten maj 2014 trycker på behovet att stärka hemvärnet kvarstår intrycket att det behövs en tydlig inventering av skyddsuppgiften som underlag för bedömningen av
de resurser för skydd som bör disponeras
i olika nationella beredskapssteg.
De finska markstridskrafterna utgör
ett undantag bland de jämförda länderna.
Sammantaget har förmågeökningen avseende pansarbandvagnar, pansarbilar och
stridsvagnar, i kombination med måttliga
neddragningar i artilleriförmåga och infanteri, inneburit att de finska markstridskrafterna i dagsläget (2014) är påtagligt starkare än vid det kalla krigets slut.
Viktigt att nämna är ett nytt sätt att organisera markstridsförbanden i Finland.
Där införs nu en förbandstyp bestående
av en mekaniserad bataljon förstärkt med
starkt artilleri och med organisatoriskt ingående ingenjör- och luftvärnsenheter. De
nya markstridsenheterna benämns ”avdelning” men har en personalsstyrka på drygt
2 000 personer.8 Intressant är den integration av markstridsförband som införs i en
organisationsenhet som är väsentligt mindre än brigad. Internationellt är sådan integration 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 grannländerna har ökat ytstridsfartygens9 förmåga i
förhållande till nivån 1990. Rangordningen
91
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med avseende på operativ förmåga för de
som hög modernitet. Minskningen i antal
svenska ytstridsfartygen blir således betyd kan rimligen i stor utsträckning kompen
ligt blygsammare än rangordningen med
seras genom ökade individuella prestanavseende på genomsnittlig typålder. De da – främst luftoberoende maskineri som
svenska fartygen har höga prestanda i vis- medger längre tids uppträdande i under
sa avseenden, men man måste ta hänsyn till vattensläge än tidigare.
att deras förmåga dras ner av att de sakSverige är det land som lagt mest medel
nar modernt missilluftvärn. Danmark och på att utveckla och föra in nya ubåtstyper
Norge har omrustat ytstridsflottan med nya – åtta typer från 1960 till dagsläget. Övriga
stora fartyg som ersatt ett flertal mindre.
länder har under samma tid fört in halva
Ryska marinen har dragit ner antal far- antalet nya typer.
tyg i väsentligt större utsträckning än luftRyssland har efter kalla krigets slut
försvaret och markstridskrafterna. Vidare
mycket kraftigt minskat antalet konven
har ryska Östersjömarinen minskat mera tionella ubåtar i Östersjön. Kvar finns tre
än genomsnittet i den samlade ryska mari- enheter (2014) och trots viss teknisk förnynen. Åldersläget är också högt. Trots detta else uppgår den samlade förmågan för desmåste den ryska ytstridsflottan i Östersjön
sa till en bråkdel av värdet 1990. Dessutom
anses utgöra den marin i östersjöområdet rapporteras tekniska svårigheter med den
som besitter högst materiell operativ för- modernaste ubåten som förutsätts lösta.
måga. Jag utgår då från att de fartyg som
Polen har år 2014 genom både ökat antal
redovisas i öppna uppgifter verkligen är och förnyelse fått kraftig ökning av operaiståndsatta.
tiv förmåga jämfört med 1990. Förnyelsen
Finland utgör återigen ett särfall i jäm- består av begagnade ubåtar från Norge
förelsen. Detta genom att man där har ökat av tyskt ursprung, vilket förklarar att geytstridsfartygens operativa förmåga mest nomsnittlig typålder för de polska ubåtarav alla länder som här jämförs. Och det- na samtidigt har höjts något. Tyskland har
ta trots en tydlig ökning av genomsnittlig kraftigt minskat antalet och det är svårt
typålder. Ökningen med avseende på ope- att se att operativ förmåga för kvarvaranrativ förmåga har till del genomförts som de ubåtar kan undgå att bedömas avsevärt
modernisering av tidigare fartyg – även lägre än 1990 trots nya prestanda med bl a
med luftvärn.
luftoberoende maskineri.
De tyska och polska ytstridsflottorna
har genomgått och genomgår en omvandSamlad bedömning
ling och förnyelse med kombination av
äldre och nya fartyg som medger att ope- De samlade bedömningen blir att det gynnrativ förmåga utvecklas eller att man i det samma ålderläget som redovisas i tabell 1
närmaste bibehåller nivån på operativ för- inte hindrar att den svenska neddragningmåga från 1990 trots ökad genomsnittlig en i antal medfört en reduktion i operativ förmåga som är kraftigare än de flestypålder.
När det gäller ubåtar är bilden splitt- ta av de länder som här jämförs. Höjning
rad. Danamark och Finland avstår helt av prestanda vid ett generationsskifte kan
från ubåtar, medan Ryssland och Tyskland inte slentrianmässigt förutsättas kompenhar minskat kraftigt. De svenska ubåtarna sera för en minskning av antal för att erhar hög samlad operativ förmåga likaväl 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 enda land som ökat sin operativa förmåga
med avseende på de nio materielslag som
här jämförs. Och detta samtidigt som genomsnittlig typålder för den finska materi
elen är väsentligt högre än den svenska.
Det kan också konstateras att den redovisning som här görs avseende operativ förmåga synes vara väl förenlig med
den som framträder i andra källor. Kungl
Krigsvetenskapsakademiens symposium i
februari 201310 utgör då ett exempel. För
fattaren har också redovisat en jämförelse 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 operativa luckor i det svenska försvaret, något som gäller alla försvarsgre

nar. Vidare är antalet system, inom alla tre
arenorna, mark, sjö och luft, litet. Följden
är att de fåtaliga svenska stridskrafterna
riskerar att snabbt bli utmanövrerade/
mättade.
Det är säkerligen för många överraskande att den svenska tunga materielen i genomsnitt är så mycket yngre än vad fallet är
i många andra länderna. Denna nya insikt
bör rimligen påverka bedömningarna av
behov av ersättningsinvesteringar i framtiden. Samtidigt finns indikationer på att
närtida satsningar behövs för att öva med
nutida förband och system. Därutöver behövs anskaffning av ammunition och materiel för att den tunga materielen ska bli
reellt verkningsfull.
Författaren är överingenjör, pensionerad
från FOI och medlem av KKrVA.
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Noter
Nordlund, Peter m fl: Försvarsmaktens ekonomiska 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 artiklar 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 utvecklad i Löfsted, Helge: ”High-Low-Mix även
i svenska Försvarsmakten?” Införd på
Akademiens hemsida. http://kkrva.se/hot/lofstedt_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 beräkningar av samlade förmågeindex som indikation på operativ förmåga. I tidigare artikel - Löfstedt, Helge: ”Säkerhetspolitiskt
underskott?-En jämförelse Sverige-FinlandPolen”, KKrVAHT 2. häftet 2013 har jag
närmare redovisat och reflekterat över sådana metoder. Här vill jag nämna två referenser
1.
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rörande indexmetoder. I rapport av Lignell,
Maria m fl: Att värdera operativ försvarsförmåga – definitioner och förslag, FOAR—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 amerikanska metoder.
En kort anmärkning är att indexmetoden
innebär matematisk bearbetning och sammanvägning av underlag som ofta innehåller subjektiva inslag även om grunden är baserad på historiska erfarenheter och underlag. Det matematiska arbetssättet underlättar 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 förklaringar, som är lättare att förstå, ofta saknas.
Bedömningarna avser konventionella prestanda d v s kärnvapen beaktas inte.
6.	För infanteri har jag inte gjort beräkningar med förmågeindex eftersom jag bedömer
denna metod för mödosam i detta fall och att
tillräcklig information finns utan sådana beräkningar.
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 beväpnade med någon kombination av sjömålsrobotar, luftvärnsrobotar och/eller ubåtsjaktvapen. Det innebär att minkrigsartyg inte inräknas. Definitionen ansluter således inte till
det som kan utläsas ur det svenska begreppet 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
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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 försvarsindustri
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 USSwedish defense and security relationship
has changed dramatically, and is now very
deep, multi-dimensional, and highly advanced. However, while far from secret, the extent 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 USSwedish defense and security relationship
was driven by both American global activism after the 9/11 attacks, and the gradual
change of Swedish foreign policy towards
deeper European integration and transatlantic 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 expanded 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 dramatically changed since the end of the
Cold War. During the Cold War Sweden
was primarily seen as a neutral middle power with a high profile within the United
Nations system, but since then Stockholm
has clearly and consistently pursued a policy 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 historic.1 In defense and security terms, this
broad shift in Swedish policy meant that
Sweden largely departed from its territorial defense construct in favor of an expeditionary focus and a security approach
in concert with other like-minded nations.
Furthermore, Sweden has all but stopped contributing forces to UN “blue helmet” 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 mandate for any operation Sweden participates in remains very important to Stockholm). More recently, Sweden has also taken up a larger role in providing for regional 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 current US-Swedish defense relationship. In
Washington today Sweden is seen as a
small, but serious and competent, transatlantic security actor, which brings real ca96

pabilities and wants to play a constructive 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 transformation that the United States seeks to encourage across Europe and globally, with
nations transitioning from being consumers of security to serving as regional, and to
some degree global, producers of security.3
Furthermore, the Swedish defense reforms of recent years have been met with
much praise in Washington, and have been
discussed within the wider Washington policy community as an example of successful
military transformation.4 Indeed, the transition to an all-volunteer force that is more deployable, just as Sweden recently did,
is something that Washington has encouraged its European friends and allies to do for
years (albeit with mixed results). Sweden’s
domestic debate on its defense transformation and associated challenges (such as
manning the force, capabilities gaps, etc)
has not, perhaps quite understandably, really registered with the Washington policy
community.
Finally, Sweden, along with its Nordic
neighbors, provides a bit of cheer for those in Washington that lament the current
state of Europe. With the continent wracked 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 finances in order, and a domestic political
climate that enables effective decision-making (although Sweden was not immune to
at least temporary domestic political paralysis following the most recent election). Of
course, Sweden’s high international stan-
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ding and reputation in various international 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 partnerships around and with like-minded nations.5
Thus, it is not surprising that Sweden
has received a remarkable level of attention
from senior US policy makers in recent years. 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 importantly, President Barack Obama visited 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 international 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 initiatives 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 relationship 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 secret. However, the depth and many facets
of the relationship and how it has evolved
over the last decade may not be well understood by a general audience. While almost entirely limited to sharing of technology during the Cold War (with some preparations 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 relationship is made up of three key dimensions; policy, operations and exercises, and
industrial linkages.

The policy relationship
Sweden is currently embedded in two policy initiatives that provide a bridge between the Nordic-Baltic region and the United 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 transition to the Euro-Atlantic community after
the fall of communism. Begun in 2003, ePINE 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 under 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 discussion with Washington on the future of
the United Nations system and how to im97
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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 region increasingly concerned with hard security matters; concerns that have gained additional urgency with the Ukraine crisis.
Sweden is also one of a handful of countries that have a government-to-government
Memorandum of Understanding with the
United States to simplify the procurement
of defense equipment and industrial cooperation 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 similar 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 initiative by US European Command. Created
in early 2013, ASFR brings together senior 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 participant in various NATO exercises in the
Nordic region and beyond. However, these operations and exercises have occurred in a multilateral context of NATO efforts and Sweden’s role as a NATO partner. There are, however, a number of bilateral US-Swedish efforts that have served
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to enhance interoperability and to bring
US and Swedish forces and the senior military leadership of the two countries closer
together over the last decade or so.
The Swedish Air Force has participated 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 bilateral 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 control tasks while airborne.14
US-Swedish collaboration on Anti-Sub
marine Warfare (ASW) stand out as perhaps 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 Gotland deployed to San Diego for a two-year
stint with the US Navy (USN) as an opposing force during ASW exercises and certifications for US naval assets preparing to
deploy into the Pacific theater.15 Today, the
US and Swedish navies collaborate on research 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 forces are trained at US centers or participate in professional military education in the
United States. Sweden also maintains liaison officers at various US combatant commands, 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 visited 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 visits send strong signals about US interest
in maintaining and expanding the militaryto-military relationship with Swedish forces.

The industrial relationship
The defense industrial relationship between the United States and Sweden also
stands out as especially strong, considering
Sweden’s size and the fact that it is not formally an ally of the United States. It is also
arguably the longest standing of the pillars
in the relationship. Perhaps most famously, Sweden’s frontline fighter jet, the JAS-39
Gripen, contains close to 50 % US manufactured or licensed components, including
key systems, such as the engine.18 This suggests the enormous trust that the US government 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 inherently 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 collaboration between US and Swedish defense
industry, with efforts such as the Excalibur
guided artillery round, which was co-developed by Raytheon and the Swedish company Bofors (under BAE ownership).20
Recently, Saab and Boeing announced that
they are teaming to offer a new jet trainer aircraft for USAF, based on the JAS39 Gripen.21
Another telling example of the close USSwedish relationship is the recent Swedish
procurement of 16 Blackhawk helicopters
manufactured by Sikorsky. The procurement 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 requirement for rotary lift emerged quickly
due to Swedish operations in Afghanistan
and the need for a medical evacuation capability, and the US government enabled the speed of the process by using the
Department of Defense’s Foreign Military
Sales program.

Emerging Challenges
The current US-Swedish defense and security relationship is indeed strong, and has
been built across several complimentary dimensions and with hard work and painstaking patience in both Washington and
Stockholm. The strength of this relationship certainly informed the White House’s
thinking when considering Obama’s visit 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 Li99
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bya, but most importantly by collaboration in Afghanistan under ISAF. The Afghanistan mission is currently winding down,
and the scale of the transatlantic commitment to Afghanistan beyond 2014 remains
unclear. Furthermore, war weariness and
the age of austerity brought on by the financial crisis of 2008 means that there is
little appetite for further large-scale expeditionary undertakings by NATO or any other 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 represents 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 assertive 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 mean that there will be fewer easy opportunities 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 assets, an Air Force A-10 squadron and two
Army regimental combat teams.23 It is possible that additional reductions in US forces will happen in the coming years in spite of the manning security environment. As
a replacement, the United States intends to
rotate units in and out of Europe to exercise and train with European forces, but it
is doubtful that this approach will prove as
effective in building collaborative relationships as when done with permanently stationed forces. These rotations may be thre100

atened too in the future as the fiscal pressure 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 there 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 security 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 vigorous public defense and security debate), and where the direct relationship with
Washington, in combination with its active partnership with NATO, is a key pillar of Swedish security and plays a vital role in Sweden’s part of the transatlantic relationship. 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 influence, and legitimacy on the international
stage. There are, however, efforts that both
Sweden and the United States could undertake in order to keep the relationship alive 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 maintaining the transatlantic link in a post-Afghanistan environment would be to continue its close partnership with NATO, and
thereby also gain opportunities to work
with the United States through the alliance
construct. However, the alliance’s partnership 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 become 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 relationship, 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 maintain 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 followon 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 exercises 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 exercise.25 Hosting exercises in Sweden would allow Sweden to maintain and enhance force 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 exercises in the Baltic Sea.
Also, just as Sweden should continue
to invite US forces to train and exercise in
Sweden, Stockholm should consider sending 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 officers in Swedish units or higher headquarters, just as Sweden has installed liaison officers in various US military organizations
and commands.27
The United States should also remain engaged in regional Nordic-Baltic security through participation in NATO exercises in
the broader region and to look for opportunities for joint training and exercises such
as the aforementioned combat aviation exercise in 2010 and the training of Swedish
personnel in Forward Air Control, FAC(A).
Furthermore, US stated and public support for NORDEFCO, bilateral FinnishSwedish cooperation, and deeper regional
Nordic and Nordic-Baltic defense collaboration would do much to energize that concept. Finally, the Ukraine crisis may have a
101
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silver lining for the US-Swedish defense relationship 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 interested in defending the global commons
(the cyber, maritime, air, and space domain) and bolstering the capacity of others to contribute to the security of the commons.28 Here, Sweden could play a real role as a contributor to global security, while
at the same time raise the relevance of
Sweden as a US security partner. In particular, Swedish naval capabilities could be
brought to bear to conduct maritime security 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 commons 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
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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 security, in November 2013.29 Here, Sweden
should remain engaged in the ASFR and
seek out leadership roles in defense collaboration, with a particular eye towards efforts that could serve to strengthen military-to-military linkages and increase confidence 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 capabilities needed in a broader global security context. For example, the US military, as part
of the announced US pivot to Asia, is increasingly interested in understanding and defeating anti-access and area-denial (A2/AD)
capabilities and strategies. Here, Sweden
could draw on its heritage as a military force (which is essentially one of anti-access
and area-denial against the Soviet Union)
and provide valuable knowledge and exercise opportunities for US forces. Indeed,
the previously discussed HMS Gotland deployment to the US west coast to exercise with US naval forces is an example of
exactly this approach. Unfortunately, the
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submarine exchange tour was not extended past its first two years.
The US and Swedish militaries should
look for opportunities for similar exchanges in the future. Littoral warfare is another 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 similar roles (the Visby class corvette and the
Littoral Combat Ship). Joint development
of operational concepts for these two platforms may be one approach to collaboration on littoral warfare. The aforementioned Littoral Operations Center at the
Naval Postgraduate School is a good start,
but more practical collaboration, involving real life exercises and training, would
be a good next step. These types of efforts
would allow Sweden to continue to deepen its military-to-military relationship
with the United States, while also indirectly supporting US defense and security efforts 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 clearly seeking to further expand their numbers, capabilities, and roles to meet future challenges. The US Special Operations
Command is currently developing a “Glo
bal SOF Network” which will provide the
foundations for sustainable special operations 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 valuable 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 partner in building defense cyber capabilities
together with the United States. In a recent
report, Sweden was ranked as better prepared 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 expanded further in coming years.32

Industrial Cooperation
Stockholm and Washington should also
take a look at re-energizing the defense industrial relationship through collaboration
on the development of various technologies and future platforms. Indeed, the policy
groundwork for such cooperation has already 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 defense 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 strike weapons, air defense, subsurface technology and weapons, and radars. Just as
technology sharing and industrial cooperation 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 broad spectrum of actors from government,
the military, and industry.
103
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The above suggestions could serve as a
range of options for Stockholm and Was
hington to advance the US-Swedish defense and security relationship. Some of the
suggested approaches are quite ambitious,
while others may not be appropriate at this
time for political reasons. Furthermore, there 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 considerable 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 relationship 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 thinking within government, the military, and
industry in both Sweden and the United
States. However, the global security environment is changing, with the west departing 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
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Nordic-Baltic region back as a potential
friction point between Russia and the transatlantic community.
This emerging strategic context will call
for new thinking on how to preserve the
US-Swedish defense and security relationship. If maintained, or even expanded, it
would enable Sweden to be a small but important contributor to transatlantic and global security in partnership with the United
States. It would also enhance Swedish security, and allow for Sweden to work in close concert with the United States on issues
of interests to both nations. On the US side extending and further deepening the USSwedish 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 challenging and changing global security environment.
The author would like to thank Robert
Nurick, Ian Brzezinski, Henrik Liljegren,
and Erik Brattberg for their suggestions
and comments during the drafting of this
article.
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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 (totalförsvarets) olika delar. I detta sammanhang
tar beredningen också upp behovet av en
översyn av lagstiftningen för totalförsvaret.2 Beredningen hänvisar bl. a till att situationen i omvärlden och i Sverige har förändrats sedan lagstiftningen tillkom.
Även om beredningens motiv i vissa avseenden har giltighet kan konstateras att
den lagstiftning som beredningen refererar till i väsentliga avseenden likväl har varit 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 kommenterades av regeringen i mitten av 1990talet, alltså väl efter det kalla krigets slut.

Här görs ett försök att beskriva det nuvarande regelsystemets uppbyggnad samt
lämnas vissa förslag på hur en omgestaltning 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 framställningen vad gäller den nu rådande rättsliga ordningen.
Den första handlar om den sakliga rättssystematiska ordningen för denna typ av
lagregler och rör hur regler för krig och
krigsfara skall fogas till det gängse fredstida regelverket.
Den andra handlar om de främst pedagogiska frågor som knyter sig till hur regelverket så friktionsfritt som möjligt kan til107

N r 1 januari/mars 2015

lämpas och även hur det skall förstås och
läras ut.
Vidare behandlas frågor om den politiska 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 delvis överlappande ambitioner mellan de
bägge områdena, inte minst vad gäller faktiska resurser. Detta är emellertid alls inte okomplicerat då områdena berör verksamheter under högst skilda rättsliga förutsättningar. Även om den politiska målstyrningen i viktiga avseenden är relativt tydlig för de olika områdena, kompliceras bilden av att resurser och förmågor inom den
fredstida krisberedskapen självfallet skall
nyttiggöras inom civilt försvar vid höjd beredskap. Det är dock inte tydligt vad civilt
försvar behöver, utöver den fredstida krisberedskapen, 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 komplicerade ekonomiska styrningar både i förhållande till kommun- och landstingssektorn, liksom till den statliga sektorn. Nuvarande
ordning innebär också påtaglig risk för effektförluster och dålig målstyrning och resultatuppföljning 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
108

skulle hanteras från juridisk synpunkt. Bl a
erfarenheterna från ockupationen av Polen
och Norge ansågs göra det nödvändigt att
söka skapa ett offentligrättsligt regelsystem som skulle förhindra att den svenska
rättsordningen sattes ur spel och att en illegitim regering fick makten i hela eller delar 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 rättsstat. En långtgående oreglerad konstitutionell 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 inte en ordning vid sidan om det sedvanliga regelverket. Formerna för hur grundlag
tillkommer eller ändras är tydligt stipulerade, liksom hur lag tillkommer och ändras.
Regeringen får inte ändra eller upphäva lag
stiftad av riksdagen utan särskilt bemyndigande från riksdagen för varje särskilt fall,
och riksdagen är genom regeringsformen
förhindrad att stifta lag på ockuperat område. Denna ordning innebär att de lagregler som skall gälla under höjd beredskap
och krig i princip redan är stiftade (därmed kända och förutsebara). De binder såväl regeringen som myndigheterna till vissa tydliga regler som är noggrant prövade
redan nu och de kan göras gällande endast
under vissa i lagarna bestämda förhållanden (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 Lagen får med dessa språkligt breda forpåkalla är att infoga vissa särskilda be- muleringar (”verksamheter”, ”som behövs”
stämmelser för sådana förhållanden i var- och ”all samhällsverksamhet”) relativt
je allmän lag för sig.4 Det finns dock någ- långtgående konsekvenser inom ett stort
ra mycket väsentliga undantag från den- antal samhällsområden, men begränsas
na huvudprincip. Det viktigaste undanta- naturligtvis i realiteten genom den anslags
get utgörs av Lagen om totalförsvar och tilldelning som de olika myndigheterna
höjd beredskap.5 Skälet till att denna lag och landsting och kommuner får för dessa
har en särställning är att de tydligt övergri- ”verksamheter” och de resurser som finns i
pande och generella regler som stipuleras i landet för dem.
den inte kan inpassas naturligt som särskilDet andra området som regleras är de
da regler för höjd beredskap och krig vilka generella beredskapsgraderna inför och
då måste upprepas i en stor mängd andra under krig, deras benämning samt att relagar. En möjlig lösning hade naturligtvis
geringen kan besluta om höjd beredskap.
kunnat vara, p g a reglernas övergripande Ett mycket stort antal av reglerna inom tokaraktär för hela samhällslivet, att införa talförsvarets olika verksamheter, liksom
dessa bestämmelser i regeringsformen. Så om de kan tillämpas eller inte är knutna
har emellertid inte blivit fallet.6 Andra ex- till frågan om beredskapen höjts eller inte.
empel på lagar som, i likhet med lagen om
Konsekvensen av denna juridiska ”tektotalförsvar m m, inte naturligt kan inpas- nik” blir alltså den att åtskilliga andra försas inom ett lämpligt rättsligt sakområde fattningar som talar om totalförsvar är beär sådana lagar som under höjd beredskap
roende av innebörden av lagen om totaloch krig gör det möjligt att göra långtgå- försvar och höjd beredskap.
ende ingripanden i enskildas fri och rättigI samband med att det omfattande invaheter (t ex lagstiftningen om totalförsvars- sionsförsvaret avvecklades i slutet av 1990plikt, rätt att ianspråkta egendom eller un- talet och början på 2000-talet behölls vädanföra eller förstöra egendom).
sentliga delar av det rättsliga ramverk som
Lagen om totalförsvar och höjd bered- den tidigare totalförsvarsplaneringen byggskap reglerar två väsentliga områden. Det de på. Samtidigt kom nya rättsliga frågor
första är att den anger vad som är total- om krisberedskap, som alltså gällde fredstiförsvar och hur totalförsvar delas upp i da kriser utan koppling till krigsförhållantvå verksamhetsområden; militär verksam- den att – något olyckligt från både rättslig
het (militärt försvar) och civil verksamhet och systematisk men även pedagogisk syn(civilt försvar). Uppdelningen i dessa två punkt – att fogas in i det totalförsvarsrättsverksamhetsområden torde, bortsett från liga regelverket. Men även det omvända
uppenbara verksamhetsmässiga praktiska skedde, d v s frågor om höjd beredskap och
omständigheter, främst ha folkrättslig bak- krig kom att flyta in i författningar vilka till
grund. Det språkbruk som förekommer i sin grundläggande karaktär inte har krig
denna lag är något egenartat och kräver utan krisberedskapen som främsta rättsvid läsning viss eftertanke. Lagen anger att liga fokus.
totalförsvar är ”verksamhet som behövs
Orsakerna till denna utveckling av regelför att förbereda för krig” och att ”vid verket får sökas i de tankar som fanns vid
höjd beredskap är totalförsvar all den sam- denna tidpunkt och tog sig uttryck i formuhällsverksamhet som då skall bedrivas”. leringar om en ”breddad hotbild”, att be109
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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 verksamhetsmässig övergång från fredstida kriser till krigsförhållanden så okomplicerad som möjligt.
Ordet ”helhetssyn” kom att användas som
en metafor för den tänkta okomplicerade
övergången mellan mindre kriser och krigsförhållanden.7 Som framgår senare i framställningen gav dock Sårbarhets- och säkerhetsutredningen från 2001 uttryck för
ett synsätt som innebär att denna ”övergång” alls inte fick göras otydlig.8
En viktig tanke under början på 1990talet var också den att resurser för totalförsvarsändamål utan rättsliga hinder i större utsträckning också skulle kunna användas vid fredstida kriser, något som flera beredskapsförfattningar tidigare lagt hinder i
vägen för.9 Även den budgetmässiga styrningen av ekonomiska medel i statsbudgeten kom utanför den militära verksamheten att ske med främst krisberedskapen
i fokus. Detta medförde att man i den offentliga verksamheten i stor utsträckning
kom att avveckla planering och verksamhet inom civilt försvar för höjd beredskap
och krig.10
Senare kom regeringen även att formulera nya övergripande mål för landets säkerhet, för säkerhetspolitiken och olika politiska mål för militärt och civilt försvar inom ramen för totalförsvaret och det tillstånd som kännetecknas av höjd beredskap, men också vissa mål för krisberedskapen.
Den bakomliggande tankemässiga idévärlden må ha varit välmenad, men kombinationen av dessa delvis allmänt hållna
politiska mål, budgetstyrningen och resultatet av de delvis blandade rättsliga regleringarna mellan fred och krig blev ett po110

litiskt mycket svårtillgängligt, och rättsligt och sakligt sett ostrukturerat och delvis dunkelt område. Inte minst gäller detta verksamhetsområdet civilt försvar, både 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 folkrättsliga frågor har blivit påtagligt otydlig och frågor om hur bistånd från kretsen
av medlemsländer i EU vid höjd beredskap
ska hanteras är i allt väsentligt oreglerade. 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” övergång i en svårbedömd hotsituation.
Den ”ordning” som, över tiden, nu kommit 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 svårigheter. Det finns t ex en benägenhet att anse
krisberedskap vara liktydigt med civilt försvar, ibland t o m att någon särskild planering eller verksamhet för civilt försvar inte behövs! De didaktiska komplikationerna uppstår i första hand mellan rättsområdena ”civilt försvar” och ”krisberedskap”,
vilket sannolikt hänger samman med hur
innebörden av begreppen ”breddad hotbild”, ”hela hotskalan” och en beredskap
byggd ”underifrån” har kommit att uppfattas. Det nu beskrivna läget i kombination med att ingen utbildning bedrivits inom området totalförsvar under lång tid
och att rättsområdet i sig är begreppsmässigt svårtillgängligt och nu delvis oklart,
gör att det finns ett stort behov av att tydliggöra hur de båda begreppen ”civilt försvar” och ”krisberedskap” förhåller sig till
varandra och hur de rättsligt och verksam-
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hetsmässigt bör hanteras i den uppbyggnad av civilt försvar som enligt försvarsberedningen 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 utgångspunkt i samhällets krisberedskap och syftar till att inför och under höjd beredskap
samt under krig värna befolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.

En viktig slutsats som följer av denna formulering är att civilt försvar avser verksamhet redan i fredstid före det att beredskapen höjts, något som i och för sig redan
sägs i lagen om totalförsvar. Vidare bör observeras att målen i vissa avseenden inte är
liktydiga med mål som hör hemma under
fredstida kriser.
Målen för krisberedskapen anges i stället av regeringen på följande sätt i budgetpropositionen 2013/14:
Målen för arbetet med samhällets krisberedskap är att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor. Skulle en sådan händelse inträffa bör alla människors personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador
på egendom eller i miljö begränsas.

Det som kan konstateras – när de båda
målformuleringarna jämförs – är att styrningen för de olika områdena från regeringens sida har påtagligt olika fokus, olika
inriktning och därmed också leder till olika styrning mot olika verksamheter i samhället 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 inriktningar. Civilt försvar kan i dessa avseenden naturligtvis ta sin utgångspunkt i
de kunskaper och resurser som byggs upp
inom krisberedskapen. Det ter sig från resurssynpunkt inte rimligt att bygga upp parallella resurssystem, ett för fred och ett för
krig med samma resursslag inom de bägge
områdena.
Samma skrivningar som regeringen gjort
i de citerade budgetpropositionerna återfinns i allt väsentligt i försvarsberedningens senaste rapport. Men beredningen gör
några tydliga tillägg i sin text som är värda att uppmärksamma i diskussionen om
relationen mellan civilt försvar och krisberedskap.
Efter målet att bidra till försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp
gör beredningen följande tillägg i målen för
civilt försvar:
..och i övrigt säkerställa och stödja samhällets beredskapsförmåga. Denna förmåga bör fortsatt utvecklas och gemensamt
planeras mellan civila och militära myndigheter. Det civila försvaret tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap.

Krisberedskapens mål beskrivs av försvarsberedningen på följande sätt:
Med utgångspunkt i de övergripande målen för vår säkerhet är målen för arbetet
med samhällets krisberedskap att minska risken för och konsekvenserna av allvarliga störningar, kriser och olyckor.
Skulle en sådan händelse inträffa bör alla
människors personliga säkerhet och hälsa tryggas samt skador på egendom eller
miljö begränsas. En minskad sårbarhet i
samhället och en god förmåga att hantera allvarliga krissituationer i fred utgör en
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grund för den verksamhet som behövs inom 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 försvarets förmåga bör fortsatt utvecklas och
gemensamt planeras mellan civila och militära 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 civilt försvar som bör uppmärksammas. Det
hänger säkert samman med att beredningen varit medveten om den delvis kontroversiella diskussion som under senare tid
pågått om denna relation hos myndigheterna.
En viktig anknytning mellan krisberedskap och civilt försvar sägs nu – med ett
förtydligande – vara att ”En minskad sårbarhet i samhället och en god förmåga att
hantera allvarliga krissituationer i fred utgör en grund för den verksamhet som behövs inom det civila försvaret”.
Vid en analys av dessa skrivningar står
det dock klart att civilt försvar inriktningsmässigt och verksamhetsmässigt är någonting annat än krisberedskap, även om det
naturligen är så att de resurser som finns
inom den fredstida krisberedskapen självfallet ”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 försvar, om beredskapen för krig höjs.
Beredningens tillägg till målbeskrivningen vad avser civilt försvar i förhållande till
regeringens skrivning innebär dock även
112

en vidgad ambition som innebär ”att i övrigt säkerställa och stödja samhällets beredskapsförmåga” och att civilt försvar
ska, som beredningen understryker, ”fortsatt 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 krisberedskap. Framförallt torde beredningens
formuleringar ta sikte på att det civila försvarets 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 formulerades tidigare så att ”civilt försvar
bygger på samhällets krisberedskap”. I sin
rapport från våren 2014 säger nu bered
ningen att civilt försvar ”tar sin utgångspunkt i samhällets krisberedskap”. Omfor
muleringen har angetts betyda inte endast
en betydelselös språklig justering, utan
även stå för en meningsbärande förändring. Innebördsförändringen i ordvalsbytet
är kanske inte helt entydig men torde kunna 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 formuleringen (”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 verksamhet under krig, och då inte minst stödet 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 skap som är den som vanligen råder i fredsunder höjd beredskap och krig (de verk- tid, men i lagen inte getts någon särskild besamheter som då ska bedrivas) delvis avser nämning; 2) skärpt beredskap samt 3) högresurser eller förmågor som i fredstid ingår sta beredskap. Lagen anger att om Sverige
i begreppet krisberedskap, men som, vid är i krig råder högsta beredskap, och när
den rättsliga förändring som övergången högsta beredskap råder är totalförsvar all
till höjd beredskap innebär, övergår till att den samhällsverksamhet som då skall bebeteckna resurser som ingår i verksamheter drivas. Lagen skiljer således på verksamhet
som bedrivs inom ramen för begreppet ci- inom totalförsvaret som behövs för att förvilt försvar (om de behövs). Verksamheter bereda landet för krig och sådan verksamsom behövs för höjd beredskap och krig het som bedrivs under skärpt beredskap
sker då med styrning mot de mål regering- och högsta beredskap. Högsta beredskap
en angett för civilt försvar under dessa för- kan alltså vara beslutad även om inte krig
råder, men om krigstillstånd inträder råder
hållanden. De kommer då också att avse
–
med lagens bestämmelse – med automastyrningen under fredstid av den nationella
försvarsplaneringen (civil och militär) för tik högsta beredskap oavsett om det beslukrigsförhållanden och har då inte någon tats eller inte.
I det senare fallet anger lagen att totalannan koppling till krisberedskapen än att
försvar
då är ”all samhällsverksamhet som
planeringen bygger på att dess resurser och
då
skall
bedrivas.” Strikt tolkat finns det
förmågor utnyttjas för civilt försvar.
således
under
krig egentligen ingen samDe av statsmakterna satta målen för det
hällsverksamhet
som bedrivs som inte är
civila försvarets verksamhet före och under krig ger alltså det väsentliga underlaget totalförsvar.
Både den verksamhet som avser förbeför planeringsinriktningen för denna verkredelser
för krig och den verksamhet som
samhet. Dessa mål har inte att göra med
bedrivs
under
skärpt och högsta beredskap
mål som rör krisberedskap. Det är istället
delas
in
i
två
områden; ”militär verksammed utgångspunkt i de övergripande måhet
(militärt
försvar)”
och ”civil verksamlen för civilt försvar som de verksamheter
het
(civilt
försvar)”.
som behövs ska beskrivas, resurssättas och
Det är alltså i denna lag som den rättsen planering genomföras som leder till att
liga
formaldefinitionen av begreppet ”cide verksamheter som behövs också komvilt
försvar”
kan återfinnas. Civilt försvar
mer till stånd före och under krig.
avser verksamhet som utgör förberedelser för krig och all samhällsverksamhet
Den rättsliga ordningen
som bedrivs under krig och som inte i nåDen politiska styrningen av totalförsvaret got av fallen utgör militär verksamhet. All
stöds av den rättsliga regleringen som har samhällsverksamhet som ska bedrivas unen viktig utgångspunkt i den redan nämnda der krig (som inte är militärt försvar) är sålagen om totalförsvar och höjd beredskap.
ledes, som nämnts, enligt denna lag civilt
Lagen anger att totalförsvar är verksam- försvar. En första viktig distinktion i förhet som behövs för att förbereda Sverige för hållande till krisberedskapen är således att
krig. Lagen reglerar även beredskapshöj- begreppet ”krisberedskap” inte avser förningssystemet som innebär att det i princip beredelser för krig (även om dess resurser
finns tre beredskapsgrader: 1) den bered- självfallet skall användas i krig) och inte
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N r 1 januari/mars 2015

heller avser någon civil samhällsverksamhet som bedrivs under krigsförhållanden.
Lagens båda olika verksamhetsområden,
”civilt försvar” och ”militärt försvar” torde åtskiljas väsentligen genom att militär
verksamhet endast bedrivs av kombattanter i folkrättslig mening. Det bör dock observeras att även icke-militär verksamhet
berörs av åtskilliga folkrättsliga regler under krig.
Begreppet ”civilt försvar” och de författningar som anknyter till det har alltså
sin grund i ”verksamhet som behövs” före
krig (alltså civila beredskapsförberedelser)
och den samhällsverksamhet (utanför militärt försvar) ”som då skall bedrivas”, d v s
det som av regering och behöriga myndigheter beslutas då skall bedrivas.
Två formuleringar i denna lagtext är särskilt viktiga att kommentera.
Den första avser begreppet ”krig”. Även
om lagstiftaren i olika författningar använder begreppet ”krig” har förslag om en legaldefinition av detta begrepp hittills avvisats 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 regeringsform (RF) inte avviker från.11 Viss vägledning 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 kränkningar av Sveriges territorium under fred
och neutralitet.
Den andra omständigheten torde vara
att en legaldefinition, som går utöver folkrättens sedvanerätt, i olika avseenden skulle kunna hindra eller låsa regeringen till
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handlingsmönster i olika svårförutsebara
säkerhetspolitiska situationer, hinder eller
låsningar vilka kan vara kontraproduktiva
i förhållande till landets övergripande intressen.
Krig är alltså ett folkrättsligt tillstånd
med en särskild internationellrättslig ordning som inte kommenteras ytterligare här.
Men främst är det ett tillstånd som präglas
av pågående stridshandlingar med långtgående destruktiv inverkan på olika delar
av samhället och dess invånare. Kriget kan
också i sin förlängning innebära ett övergripande politiskt hot mot nationens suveränitet. Det är främst mot denna bakgrund
det rättsområde byggts upp som avser totalförsvarsverksamhet. Till detta rättsområde anknyter nämligen alla de beredskapsoch fullmaktslagar som i sin helhet syftar
till att ge mycket långtgående legala förutsättningar för en vittgående nationell kraftansträngning (ett totalförsvar) för att bevara landet som självständig stat.
Endast höjd beredskap och krigsförhållanden har bedömts vara så exceptionella tillstånd att långtgående, men alltjämt
tydliga och förutsägbara, rättsliga särregleringar i förhållande till normal fredstida
verksamhet är påkallade. Sårbarhets- och
säkerhetsutredningen (SOU 2001:41) gjorde några viktiga uttalanden som rör denna princip. Utredningen underströk ”den
mycket strikta uppdelning som framgår
av 13 kap. regeringsformen mellan samhällets ordinära åtgärder och de förskjutningar som kan föranledas av krig eller
krigsfara.”12 Utredningen förtydligade sitt
synsätt på en viktig punkt som rör förhållandet mellan civilt försvar och krisberedskap och skrev ”att även med ett breddat
säkerhetsbegrepp och med en helhetssyn
på hantering av säkerhetsfrågor över hotskalan i dess helhet finns det enligt utredningens 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 omställning 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 krigshandlingar som måste bli styrande för planering 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 grundläggande inriktning för verksamhet under
höjd beredskap och krig vad avser området civilt försvar är att författningar som
i olika avseenden reglerar kris och krisberedskap under fredstida förhållanden, antingen blir irrelevanta, endast tillämpas i
vissa avseenden eller får en mer eller mindre underordnad betydelse när krig råder. Detta sätter sin prägel på all verksamhet som behövs inom området civilt försvar, både i grundläggande rättsligt avseende, men även verksamhetsmässigt och resursmässigt, inte minst vad gäller det av regeringen tydligt uttalade kravet på stöd till
Försvarsmakten som också måste planeras 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 generellt hänseende upphävs. Det innebär istället att fokus för olika verksamheter i samhället som behövs för krigsansträngningarna blir ett annat och att verksamheter-

na bedrivs med stöd av annan rättslig reglering än den som i första hand kommer
ifråga i fred. Den fredstida rätten blir i olika 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 ”krisberedskapsförordningen”), ger ett exempel på det försök 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 krisberedskapsfrågor 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 totalförsvar och höjd beredskap) och å andra sidan sådana regler som har med krisberedskap att göra och som ansluter till regler i
olika lagar om extraordinära händelser eller 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, kommuner och landsting och till vilken en sådan
förordning om krisberedskap borde ansluta. Det bör nämligen observeras att krisberedskapsförordningen endast riktar sig till
statliga civila myndigheter under regeringen och inte till kommuner och landsting.
Skälen till att hålla båda dessa rättsområden isär har redan nämnts. I den nu gällande s k ”krisberedskapsförordningen”
framträder olägenheterna med blandningen tydligt, både vad gäller språkbruk, systematik och sakinnehåll, förutom det uppenbara 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 uttrycken ”verksamhet som behövs” för fredstida
förberedelser och ”all samhällsverksamhet som då skall bedrivas” för verksamhet
under högsta beredskap. Med ordet ”behövs” avses den bedömning som under
planeringsverksamheten regeringen och de
ansvariga myndigheterna anser krävs för
att uppnå de mål regeringen satt, en bedömning 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 regleringsbreven 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, oavsett om den är av privat eller offentlig natur. De beredskapslagar som ger långtgående möjligheter att med plikt utnyttja personella resurser, ianspråkta egendom etc
ger både planeringsmässiga förutsättningar i fred och verksamhetsmässiga förutsättningar 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 under krigsförhållanden delegera regeringsuppgifter till underordnade myndigheter.16
Det bemyndigande som riksdagen lämnat
i RF 15kap 8 § redan i fred återfinns i 12
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§ i Lagen (1988:97) om förfarandet hos
kommunerna, förvaltningsmyndigheterna
och domstolarna under krig eller krigsfara m m, i vilken regeringen således – med
vissa begränsningar – får delegera regeringsuppgifter till en förvaltningsmyndighet.
Denna reglering i RF syftar bl. a till att säkerställa att all verksamhet som snabbt och
resolut behövs verkligen kommer att genomföras med stöd av de olika beredskapslagarna, och att alla de resurser samhället
förfogar över kommer krigsansträngningarna till del. Regeringens möjlighet att under krig vid behov delegera regeringsbefogenheter 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 sådana befogenheter som normalt tillkommer
statliga myndigheter.17 Den ovan nämnda
grundlagsregeln ger alltså regeringen möjlighet att under höjd beredskap styra över
kommunsektorn på ett helt annat sätt än i
fredstid och kan helt eller delvis förvandla denna sektor till rent statlig verksamhet.
Kommuners och landstings verksamhet före och under höjd beredskap och krig avhandlas dock i en särskild lag med ett synnerligen 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 möjligheter till förenklade former för ärendehantering, 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- dan verksamhet var det inte fråga om totaltalförsvar m m, lagen om kommuners och försvarsverksamhet. Det handlade om att
landstings åtgärder etc samt lagen om för- totalförsvarsresurser ställdes till förfoganenklad ärendehantering och beslutsfattan- de för det samhällsorgan som normalt hade m m) ger exempel på de svårigheter som de att hantera en viss situation. Syftet var
blandning av fredstida regler (inklusive reg- således, enligt regeringen, att på ett effekler för kris och s k extraordinära händelser tivt sätt utnyttja samhällets samlade resuri fredstid) och krigsberedskapsregler i sam- ser, inte att utvidga vad som avsågs med toma författningar ger upphov till. De reg- talförsvar.
ler i de två sistnämnda lagarna som gäller
höjd beredskap och krig hade, enligt min Författningar om kris
mening, från sakliga, systematiska och pedagogiska utgångspunkter med fördel kun- Någon särskild lag som, likt lagen om tonat inlemmas i lagen om totalförsvar och talförsvar och höjd beredskap, avhandlar
kris eller krisberedskap finns som tidigare
höjd beredskap.
Det är egendomligt att dessa rättsliga nämndes inte. Det leder till flera egendomblandningar, varav några här berörts, lik- ligheter, förutom dem som redan nämnts.
väl kommit till stånd. Den principiella håll- En första egendomlighet är att begreppet
ning som Sårbarhets- och säkerhetsutred- ”kris” inte är lagdefinierat utan definieras i
ningen från 2001 gav uttryck åt och som ti- den tidigare berörda s k ”krisberedskapsdigare refererats ger enligt min mening stöd förordningen”, som alltså är en förordning
åt att rättsreglerna för fred och krig tydligt som utfärdas med stöd av lagen om totalbör hållas åtskilda. Stöd för detta princi- försvar m m. Begreppet ”kris” används
piellt viktiga synsätt kan också återfinnas här dessutom parallellt med en annan bei regeringens proposition ”Totalförsvar i nämning, nu i en annan tidigare berörd
förnyelse – etapp 2”.18 Här framhåller re- lag, nämligen Lagen (2006:544) om komgeringen särskilt vikten av att gränsdrag- muners och landstings åtgärder inför och
ningen gjordes tydlig dels mellan skilda to- vid extraordinära händelser i fredstid och
talförsvarsverksamheter (alltså främst mel- höjd beredskap. Här används nämligen i
lan civil verksamhet och militär verksam- rubriken begreppet ”extraordinär händelse” (nota bene om förhållanden i fred!).
het), dels också mellan totalförsvar och
Den
egendomliga parallelliteten är att densamhället i övrigt. Regeringen fann därför
att det fanns ett behov av att på en vik- na lag, som enligt sin rubrik behandlar s k
tig punkt klargöra hur lagen om totalför- ”extraordinära händelser i fred och höjd
svar fungerar i förhållande till krisbered- beredskap”, i själva paragraftexten växlar
skap. I propositionen ”Totalförsvar i för- språkbruk och övergår från begreppet ”exnyelse” (prop. 1995/96:12, alltså etapp 1 i traordinära händelser” till begreppet ”kris”totalförsvarsförnyelsen”) hade slagits fast situationer”, ett begrepp som utnyttjar ett
att totalförsvarsresurser skulle utformas ordval som används i en helt annan författför att även, vid behov, kunna komma till ning. Frågan uppstår således omedelbart
användning i olika slag av samhällsverk- vid tolkning om det olika språkbruket syfsamhet i fred. Regeringen var nu i den se- tar på olika händelsetyper.
Det får väl dock hållas för sannolikt att
nare propositionen angelägen om att uttala att när dessa resurser togs i anspråk i så- de båda olika begreppen, rättsligt sett, av117
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ser samma typ av händelser. De berör såle- ka myndigheter skall hantera svåra händes händelser som i allvarlighet ligger över delser och förlopp är heller inte entydigt.
det som avhandlas i lagen (2003:778) om Det gäller t ex lagen om skydd mot olyckskydd mot olyckor, men likväl inte leder or, smittskyddslagen, hälso- och sjukvårdstill höjd beredskap p g a risk för krig.
lagen, polislagen, lag om kärnteknisk verkDet som i ”krisberedskapsförordningen” samhet, epizootilagen m fl. Dessa lagar har,
benämns krisberedskap, och delvis också med sina anslutande förordningar, en ”hödefinieras i denna förordning, har således
gre” legal status än krisberedskapsförorden annan benämning i den långa rubriken ningen.
till lagen om kommuners och landstingsSkälet till att kommuners och landskommuners ansvar m m. I den senare för- tings kommuners ansvarsförhållanden unfattningen används formuleringen ”extra- der kris och höjd beredskap måste regleordinär händelse i fredstid”. Beskrivningen ras i lag är att dessa offentliga förvaltningsav en sådan händelse innebär att det är ”en former inte lyder under regeringen så som
sådan händelse som avviker från det nor- de statliga myndigheterna. Utöver det som
mala, innebär en allvarlig störning eller sägs i kommunallagarna har det därför anöverhängande risk för en allvarlig störning setts nödvändigt att reglera förhållandena
i viktiga samhällsfunktioner och kräver för extraordinära händelser (kris) och höjd
skyndsamma insatser av en kommun eller beredskap för kommuner och landsting i
ett landsting”.
en särskild lag.
Begreppet ”kris” definieras i krisbered
Att lagform krävs för att staten kan regskapsförordningens § 9. Det avser enligt lera verksamhet i kommunerna och i landsdenna paragraf situationer som uppstår tingen är odiskutabelt. I övrigt kan flera inhastigt, oväntat och utan förvarning, och/ vändningar riktas mot denna rättssystema
eller en situation där det finns ett hot el- tik. Reglerna för krisverksamhet kunde
ler en risk att ett sådant läge kan komma mycket väl ha influtit i kommunallagarna,
att uppstå och/eller situationer som krä- alternativt (som tidigare nämndes) i en särver brådskande beslut och samverkan med
skild generell lag för krisverksamhet som
andra aktörer, och eller det avser situa- skulle gälla för såväl statliga myndigheter,
tioner som kräver att de mest nödvändi- kommuner och landsting som kanske ockga funktionerna kan upprätthållas i sam- så för vissa privata verksamheter.
hällsviktig verksamhet; och/eller det avser
En andra rättssystematisk inadvertens
situationer som kräver förmåga att hantera är också här att en blandning av regler för
mycket allvarliga situationer inom en myn- ”kris” (”extraordinär händelse”) och regler
dighets ansvarsområde. Utan att söka lö- för höjd beredskap och krig förekommer
sa upp de språkliga och eventuellt sakliga i samma författning. För kommuner och
olikheterna mellan ”kris” och ”extraordi- landsting gäller alltså den ordningen att de
när händelse i fredstid” i dessa författning- båda rättsområden som dels avser beredar, är det dock rimligt att uttrycka en und- skap för krig och krigsförhållanden och dels
ran över att lagstiftaren hittills inte förmått det som avser krisförhållanden (extraordiskapa enhetliga begrepp på denna punkt.
nära händelser) regleras i den nyss nämnFörhållandet mellan krisberedskapsför- da särskilda lagen. Men de regler i lagen
ordningens definition av begreppet ”kris” som avser beredskap för krig och krigsföroch de skilda lagar inom vars regelverk oli- hållanden har naturligtvis sin fundamenta118
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la grund i lagen om totalförsvar, både vad
gäller civilt försvar i största allmänhet liksom vad gäller beredskapssystemet. Till lagen om kommuners och landstings ansvar
för extraordinära händelser m m anknyter
dessutom en förordning som tydligt hänvisar till lagen om totalförsvar och höjd beredskap. Rättssystematiken blir med denna
ordning högst förvirrande. Även från pedagogisk synpunkt är denna blandning, liksom den som också sker i krisberedskapsförordningen, mycket olycklig. Den medför att bestämmelser för två vitt skilda
samhällsförhållanden och rättslägen, kriser i fredstid och höjd beredskap och krig,
regleras i samma lag; låt vara under olika
kapitel.
Orsakerna till varför dessa egendomligheter uppstått i reglerna för kommunerna
och landstingen kan sökas i de inledningsvis nämnda ambitionerna att åstadkomma
en ordning där verksamheterna ”byggs underifrån” och ”omfattar hela hotskalan”.
Lagen om kommers och landstings ansvar
för extraordinära händelser m m. har nämligen 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 sårbarheten 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 kommuner och landsting ska ”ha en god förmåga 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 förmåga”, för kriget en ”grundläggande förmåga”. 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 förmåga, för att förmågan till civilt försvar också skall vara god) pekar dock ordvalen på
skilda förmågor under de olika förutsättningarna.
Detta tydliggörs något i bestämmelserna
i 5:e kapitlet av lagen. Här framgår nämligen 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 åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap stipulerar 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 verksamhet under extraordinära händelser i fredstid, d v s ”krisberedskap”. Kapitel 3 refererar 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 kapitel 2, att uppgifter som rör extraordinära
händelser i fredstid berättigar till statlig ersättning endast i den mån verksamheten är
till nytta för hanteringen av sådana mycket
omfattande och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verksamhet. Detta förtydligande anger att det rå119

N r 1 januari/mars 2015

der en skillnad mot sådana uppgifter kom- tera alla myndigheters regleringsbrev i de
munerna och landstingen har inom ramen angivna avseendena.
Ett viktigt anslag är dock det s k ”2:4för skydd mot olyckor. De berättigar inte
till statlig ersättning och dessa ska de följ- anslaget” som MSB ansvarar för. Först bör
aktligen själva ta det ekonomiska ansvaret noteras att den vardagliga benämningen
för.20 Förtydligandet anger även att den ex- på detta anslag med ordet ”krisberedskap”
traordinära händelse i fredstid som berätti- lätt kan leda till antagandet att verksamhet
gar till ersättning för förberedelser ska ha inom området civilt försvar inte ryms inen ”mycket stor omfattning” och ”allvar- om anslaget. Anslagsmedlen får emellertid
ligt kan påverka” kommunens respektive också användas till verksamhet inom ”cilandstingets verksamhet. Detta speglar ett vilt försvar” för att ”stödja” och ”påskynsynsätt att det avser förberedelser för en da” införandet av särskilda satsningar, nåhantering som kräver avsevärt mer av en got som dock inte skett i någon nämnvärd
kommun eller landsting än även mycket utsträckning under lång tid. Det får däromfattande och svåra olyckor. Exakt hur för antas att den planering för civilt förgränsen skall dras blir ytterst en bedöm- svar som nu, enligt försvarsberedningen,
skall komma igång till del kan finansieras
ning som Myndigheten för samhällsskydd
genom detta anslag. Om inte anslaget ökas
och beredskap (MSB) ska göra, eftersom
innebär det dock att olika aktiviteter inom
MSB är den myndighet som ska tillämpa
ramen för krisberedskap torde få stå tillersättningsförfattningarna.
baka.
Lagen gör däremot inte (vilket är en
Hur hög förmågan till civilt försvar i
brist) något förtydligande på samma sätt
kommuner och landsting blir (utöver den
vad gäller förberedelser för och verksam”grundläggande förmågan” som förutsätts
het under höjd beredskap och krig, d v s ciuppnås genom krisberedskapen) blir sålevilt försvar.
des beroende av den statliga bidragsgivFör den statliga sektorn, d v s centrala
ningen till civilt försvar. Det är emellertid,
myndigheter, länsstyrelser och sådana af- som tidigare berördes, så att någon verkfärsverk som i vissa egenskaper är myndig- samhet som avser planering för, resursheter (t ex Svenska Kraftnät som är elbe- anskaffning, utbildning för eller övning
redskapsmyndighet) gäller att de uppgifter för höjd beredskap och krig inte ägt rum
som de författningsmässigt är ålagda inom i kommuner och landsting under lång tid.
krisberedskapen liksom även inom områ- Förmågan till civilt försvar torde därför f n
det civilt försvar, i princip ska betalas ge- vara helt beroende av den förmåga i komnom det förvaltningsanslag de får använda munsektorn som finns med utgångspunkt
i den statliga budgeten med de inriktningar inom de båda områdena skydd mot olyckregeringen anger i regleringsbreven.
or och krisberedskap.
För att få grepp om hur regeringen riktar
Det finns en påtaglig risk för att om mynbudgetmedlen vad gäller civilt försvar res- digheterna, kommunerna och landstingen,
pektive krisberedskap är det alltså nödvän- så som varit fallet de senaste åren, i stor utdigt att granska texterna i regleringsbreven
sträckning får ansöka om medel från ”2:4till de olika beredskapsansvariga myndig- anslaget”, detta leder till att de olika anheternas anslag. Det är dock, inom ramen
sökningarnas inriktning i alla avseenden
för denna artikel, inte möjligt att kommen- inte leder till ett stabilt, koordinerat och ef120
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fektivt uppbyggnadsarbete avseende civilt
försvar. Det finns därför starka skäl som
talar för att medel bör anvisas av regeringen samlat för bestämda ändamål inom området civilt försvar och med tydlig koppling 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 strukturer bör också ha en sådan form att resultat
i rimlig omfattning går att mäta och följa upp över tiden. Detta bör ske under flera år framöver för att tydligheten i ambitionen skall bli påtaglig och de myndigheter – inklusive kommunerna och landstingen – som får medlen ska kunna bygga upp
kompetens, resurser och förmåga inom civilt 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 kommunernas 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 början 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 delar behållits även om förändringar ägt
rum vad gäller den centrala myndighetsnivån liksom att den regionala nivån undergått förändringar (CB-myndigheten finns
t ex inte längre kvar). Den militära strukturen är emellertid radikalt förändrad, vilket starkt påverkar olika former av samverkan mellan militära och civila strukturer på alla nivåer. Utbildning och övningar
för samverkan under höjd beredskap och
krig har i stort sett inte ägt rum sedan början på 2000-talet. Förutsättningar för att
under höjd beredskap förstärka den civila ledningsstrukturen, t ex med olika typer
av personalresurser, finns rent författningsmässigt, men någon planering för detta har
inte gjorts. Ledningsplatser finns i stor utsträckning kvar, men det är oklart vilken
skyddsnivå som nu kan komma att krävas
med hänsyn till den senaste vapentekniska
utvecklingen, liksom också om den kommunikationstekniska utrustningen är adekvat 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 uttalat under krigsförhållanden, men ansvaret i
fred för planering, utbildning och övning i
samverkan med Försvarsmakten måste vara detsamma på alla tre ledningsnivåerna i
samhället (jfr den s k ”ansvarsprincipen”).
Behoven inom befolkningsskyddet (regeringens mål ”värna befolkningen”) behöver
granskas med avseende på sjukvårdsresurser för krigsförhållanden, skyddsrumsbehov,
andningsskydd, utrymningsfrågor, livsmedels- och vattenförsörjningsfrågor samt värmebehov. Någon planering inom dessa områden med ett perspektiv som avser höjd
beredskap och krig har inte ägt rum under lång tid inom de olika berörda områ121
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dena. Det innebär att inte heller näringslivets 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 fredstida samhället präglas av. En sådan planering behöver därför komma igång så snart
som möjligt och de viktigaste behoven analyseras och prioriteras samt frågor om hur
företagens resurser kan och skall utnyttjas
under höjd beredskap och krig bedömas
och beslutas. Det senare kräver en omfattande insats vad gäller inventeringar, avtalsfrågor etc.
Från rent rättsliga utgångspunkter kan
sägas att författningarna för att genomföra en sådan verksamhet hos myndigheterna och i näringslivet i allt väsentligt finns.
Det bör dock understrykas att näringslivet
undergått mycket stora förändringar sedan
den gemensamma planeringen med företagen gjordes under det kalla kriget. Det gäller ägarförhållanden, strukturer, produktionsförhållanden, lagerhållning, personal
o s v. Företagens intressen under höjd beredskap och krig är, mot denna bakgrund,
inte givet desamma som under det kalla
kriget. Avtalsförhållanden mellan svenska myndigheter och olika för beredskapen
viktiga företag, med de nya ägarförhållandena, behöver därför särskilt analyseras
och grunderna för ett system med beredskapsavtal på olika områden måste rättsligt klarläggas.
Samverkan med Försvarsmakten i en
planering med syfte att ge stöd (målet ”bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta 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 krisberedskap. Försvarsmaktens starkt ökade
behov av stöd inom viktiga sakområden
122

och med geografiska prioriteringar för att
genomföra operativ verksamhet under höjd
beredskap och krig, behöver grundligt analyseras. Inte minst finns det ett starkt behov
av att sätta in de verkliga stödbehoven i en
operativt realistisk ram så att den viktiga
samverkan med och planeringen med näringslivet kan bygga på sådana förutsättningar. En sådan analys och planering behöver genomföras och har påbörjats mellan MSB och Försvarsmakten. Även utbildning, övningar och spel måste få en stadga
och genomföras kontinuerligt åren framöver. Både den nationella nivån och den regionala nivån måste medverka i dessa verksamheter. Inte minst behöver MSB:s roll
som riktningsgivande, samordnande och
delvis också anslagsstyrande myndighet för
civilt försvar påtagligt tydliggöras och förstärkas.

Sammanfattning
Av principiella skäl som inledningsvis angavs är det viktigt att hålla de båda områdena krig och fred tydligt isär. Från rättslig,
både saklig och systematisk, synpunkt är
nämligen områdena civilt försvar och krisberedskap 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 begreppet totalförsvar och höjd beredskap, medan krisberedskap hör hemma under begreppet 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 kriget sökt åstadkomma och som försvarsberedningen önskar driva vidare.21 Från pedagogisk synpunkt är det också viktigt att söka 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 både enskilda och offentliga intressen.
Ett övergripande och viktigt skäl att hålla de båda områdena isär gäller också den
politisk-ekonomiska styrningen från regeringens sida. Här är det av vikt att målstyrningen 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 institutioner är skyldiga att bedriva avseende krisberedskap och olycksförebyggande

arbete. Blir inte detta korrekt och transparent torde allvarliga revisionssynpunkter
kunna påräknas. Det nu sagda gäller naturligtvis helt oavsett att de faktiska resurser som skapas i samhället (för krisberedskap, militärt och civilt försvar) så långt
möjligt skall kunna användas ömsesidigt
och flexibelt mellan de olika områdena, beroende på behov som gör sig gällande under olika förhållanden.
Innebörden av försvarsberedningens formuleringar om att det civila försvarets förmåga fortsatt bör utvecklas och gemensamt planeras mellan civila och militära
myndigheter måste få en stadga genom anvisningar från regeringen och rimliga budgetmässiga förutsättningar att bedrivas
med fasthet under åren framöver. Den centrala myndigheten MSB behöver därför få
en tydlig och stark roll inom området civilt försvar.
Författaren är tidigare generaldirektör och
riksdagsledamot samt ledamot av KKrVA.
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Noter
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 lagen har emellertid en avsevärt längre levnad
bakåt i tiden än årtalet i SFS ger uttryck åt.
6.	Vid den senaste över synen av grundlagsreglerna för höjd beredskap och krig 2010 synes
inte frågan ha övervägts.
7.	Ibland används ordet ”sömlös” för att beskriva 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-talet.
10. På förfrågan för kort tid sedan till företrädare 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 bestämmelserna återfinns numera i 15 kap.
13.	Romarna hade ett drastiskt uttryckssätt för
detta: ”INTER ARMAS SILENT LEGES”
(citatet brukar ofta översättas till ”När vapnen talar tiger lagarna”).
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14.	Trots att det är en förordning som utfärdas
med stöd av lagen om totalförsvar och höjd
beredskap och därmed rimligen borde benämnas ”totalförsvarsförordningen” kallas
den alltså, enligt min mening oegentligt, oftast för ”krisberedskapsförordningen”. Detta
språkbruk medverkar till att förstärka svårigheterna att förstå rättsområdenas förhållanden sinsemellan.
15. Med intresse kan i detta sammanhang noteras att försvarsberedningen i sin slutrapport
från i maj 2014 skriver (s 108): ”Planeringen
ska bl a innebära att civil personal och materiel krigsplaceras i det civila och militära försvaret.” En sådan planering har inte skett under mycket lång tid. Att få den av beredningen 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 landstingskommuners 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 meranvändande av civila resurser för försvarsändamål.
Beredningen har dock inte berört att det
finns folkrättsliga komplikationer med att
under krigsförhållanden blanda civila resurser med militära, där särskilt personalens status som kombattant eller icke-kombattant
måste vara tydlig.
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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, referred to in the press as the “Arab Spring”
was caused by the steady economic, political 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 optimal 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 components of the Egyptian society. It is also
the same model that should be pursued by
the rest of the Arab countries to obtain sustainable social and economic progress. The
people’s revolt across the Arab World, including 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
125
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Arab nation,5 the result only is bringing anarchy.6
In the case of the Arab world, the western 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 develop viable democracy.7 In regard to the role
of Islam in promoting or hindering democracy, many scholars reject the notion that
Islam is anti-democratic.8
The first section of this article is a general introduction. In section (2) I discuss the
Arab World today including a short introduction about the history of Egypt and the
economic situation in the country. In section (3) I discuss democracy in the Arab
world where even its relation to state structure 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 political situation both prior and after the revolution of 25 January 2011 and incorporating the latest development of the situation
in Egypt. In section (6) I draw my conclusions 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
126

and Jordan and Arabic gum and cotton in
Sudan.13
This deemed any democratization demands to be obsolete since the power relationship is totally unbalanced between the
state and the people,14 as typical in rentier economies. Some researchers divided the
Arab countries out of innovation and entrepreneurial perspectives.15 That classification placed the GCC as strong financially, while it put the densely-populated countries, like Egypt, within the group that have
strength in their human capital

The European colonization of
Egypt
The involvement of western powers in Egyptian 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 occupied 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 leader.18 After Nassers death in 1970, his vice
president, Anwar Al-Sadat, became Egypt’s
president.19 Sadat was assassinated by militant Islamists in 1981 during the October victory celebrations and his deputy,
Hosni Mubarak Mubarak, took over the
presidency.20
During Mubarak era, a form of multiparty 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 judicial 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 communists 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 corrupt elite which was unwilling to re-direct
any power to the people.24 Market economy has its own inherited deficiencies as for
example rate depreciations. Egyptian macro-economic in the period 1970 to 1990,
policies made the automatic long term adjustment 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 impacting the Egyptian economy is the growth of
unaccounted-for economic activities (the
so called Hidden Economy). Hidden economy in Egypt was born in the late 1960
and early 1970s as Egyptians started to migrate 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 national 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 better labor strikes in Egypt.33 The theory postulates that workers’ strikes come as a response 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 simply codify existing formal norms.36 Statelevel societies are different than tribal societies as the state becomes the law enforcer.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 economic 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 revolution introduced two different understandings of modern democracy.44 The first version associated democracy with the liberal traditions and emphasized the political
representation of the people and the free
election approach to achieve it.45 That approach 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 liberal democracies in the west including USA
and Western Europe.47
The other line of thinking which merged
from the French revolution was of the popular or direct democracy where people power is practiced in a direct way not through
representation. The ideas around direct democracy were elaborated by Jean-Jacques
Rousseau (1712–1778).48 This later approach 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 important in our understanding of the alternatives available for the Arab spring countries 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 expressing their true convection and belief in
the democratic process and system50 despite deep suspicion especially among Arab
liberals. The said dilemma is very apparent
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in the Egyptian case. There are three major
factors behind the recent resurgence of political 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 countries.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 movements.54 However when military took power in Egypt, during the 1950s, the situation
changed. In response to this oppression for
the Islamists an intellectual effort was initiated in 1950s and 1960s at the hands of
radical ideologists such as Sayyed Qutb55
and others. However, one should remember 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 regard to democratization of the Arab World.
I shall call the first democratization strategy, stability-focused approach and the second as empowering-focused approach. In
relation to the first strategy, stability in relation to the Arab region, need to be observing 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 condition is what preferred by Arab regimes.59
American political planers had the conviction that what happened in East Europe
during 1990s can be repeated in the Arab

ANALY S & P E RS P E KTIV

World.60 However, that proved to be a
dreadful misjudgment because the Arab
rulings elite in the Arab World are the obstacle 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 rely on other mechanism, including: taxation (in different forms) to achieve that.63
Because of that in states with rentier economies, like the Arab states including Egypt,
political legitimacy is gained through economic rewarding of the elite64 while that
legitimacy is gained through true representation of the people and their aspirations
and views in states with non-rentier economies.65

Methodology: The
Complexity Theory
Complexity is defined as “the study of
changing patterns of order, self-organiza
tion or constrained diversity”.66 Complexity
has several components with focus on the
interconnectedness between the individual components of the system while taking
in consideration the environment.67 Com
plexity can be described either as cognitive complexity or relational complexity.68
Relational complexity is concerned with
the connection between the various agents
within a system or among diverse systems.69 In my opinion and based on what
has been said, one can describe the type of
complexity related to the issue of the democratization in the Arab World as relational 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 systems; and applications and methods for
complexity analysis.70 Based on that one
can see the complexity theory is an inquiry into the influences, connections, and decisions 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-organizing, feedback and emergent behavior.72
In complexity analysis approach one stimulates a generalized observable pattern using the fewest number of plausible decisions 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 terrorist attack of September 11, 2001.74 As a result of these events, Western governments
did not protest against violation of people
rights by Arab regimes.75 That led to the increase of the influence of the Islamist parties in the region.76 Many western scholars77
have warned that the alternative for moderate Islamic movements, when supressing
them, is social unrest and anarchy.78 During
the last century, the confidence in re-experiencing the historical glory of Islam was expressed in classic texts of prominent writers such as Abu A’la Mawdudi and Abul
Hassan Ali Nadwi79 in India and Sayyed
Qutb in Egypt.80 The ideas in these writings seemed to catch the imagination of
new generation of Arab youth and when
coupled to the deterioration of the socioeconomic 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 going 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 horrendous and embracing failure of the international community in assessing and understanding 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, expelling 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 entanglement 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
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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 AlSisi. Although a civilian president was put
in the post (Adlie Mansour) on temporary
bases everybody knew that it is the military 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 system that prevailed since the 1952 revolution. 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 organized and how they behave in relation to
their openness toward society and the level 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

ANALY S & P E RS P E KTIV

searcher examining the topic, in depth, to
doubt any claim of the military being genuinely 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 secular elements of the opposition. Engulfed
in their hate and despise for the Islamists,
they were not welling to support or co-operate 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-experienced 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 various 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 coming 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 destructive anarchy. I used complexity theory
analysis approach to look at the rule played
by the different agents at the Egyptian arena. 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 military on one side and the Islamists (with the
Muslim Brothers as the most effective and
politically aware among them) on the other side.
The analysis showed that these two sides
have engaged, historically, in a bitter struggle and they are heading into being engulfed
in a null-existence equation with one of
them (the Military) is determined and actively 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 social dimension. This plan, though trying to
legitimatize itself under the banner of democratization of the Egypt, has it seeds of
failure within its core. Islamists, including Muslim Brothers, and their affiliations,
other moderate Islamic parties, as well as
non-traditional Salafists are the most viable and able elements of the Egyptian society to mount a true political, non-violent
opposition to the Military and its dominance of the Egyptian society, as clearly evident from the above discussion. Liberals,
at least within the coming decades, are unable to be a true substitution for the political 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 monopoly 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 brothers and their affiliates) in relation to the
commitment toward regional as well as international peace and co-existence need to
be asserted and deepened so that the neighbouring 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-deception 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 viable democracy where Islam would play a
positive and constructive political rule in
solving the old-aged problems of the region 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 contribute to the progress of humanity.
The results from the above analysis call
for a new strategy for Egypt democratiza-
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tion, away from the short-sighted and illfated stability concern. This strategy can
be conducted based on the following elements:
• The Egyptian military should not get
involved in the political governance of
Egypt and should respect the means and
tools of the liberal democratic processes.
• The only type of democracy which is viable to survive in Egypt and the Arab
World is an inclusive one were all the
segments of the national political system are represented being liberals, socialists, 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 development of the Muslim and Arab countries.
• Stability and security of any nation or
society can be only achieved through respect of the human rights of the population, appreciating their human dignity
and working for the economic and social 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
• Preserving the economic privileges obtained Very high
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)
Actor/actors: Security forces
Feedback / Main objectives
Self-organization
• Preserving the economic privileges obtained Very high
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.
Actor/actors: The state bureaucracy
Feedback / Main objectives
Self-organization
• Powerful elite seeking economic advantages. Low
• 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
Actor/actors Capitalists and the top-layer business people
Feedback / Main objectives
Self-organization
• Keeping the status of stagnation which gave High
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.

Openness/disclosure
Very low

Openness/disclosure
Very low

Openness/disclosure
Very low

Openness/disclosure
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)

Self-organization

Openness/disclosure

Low

High

Self-organization

Openness/disclosure

High-Medium

Low

Actor/actors: Liberal new parties
Feedback / Main objectives
• 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.
Remnants of the Egyptian national party
Feedback / Main objectives
• 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.
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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)

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

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

Actor/actors: The Salafist

Actor/actors: The Sufis

135

N r 1 januari/mars 2015

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

• Islamic representative of the state religion
Very high
• 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

Openness/disclosure
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
Actor/actors: Jihadists (different groups)
• They are non-political and actually-antipolitical.
• They believe only in military and violent means
to achieve their goals.
• Antagonistic toward other Islamic parties who
call for political participation
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Very high

Openness/disclosure
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
en” fra 2009 har også bidratt til denne mod
har fått ny vind i seilene som følge av ningsprosessen. Russlands politikk i det
Russlands okkupasjon av Krim og presset ”nære utland” og geopolitikkens tilbake
mot resten av Ukraina. Svensk Natodebatt komst har skapt en situasjon der frukten
har imidlertid også tilknytninger til en fag- snarest bør høstes. Alliansefriheten blir
lig diskurs om svensk nøytralitetspolitikk problematisk ettersom Sveriges nasjonale
under den kalde krigen. Denne debatten forsvarsevne har forvitret, dels som følge
har pågått over lang tid, og har naturlig av ”internasjonaliseringen” av Forsvaret,
nok sammenheng med avviklingen av den og skal vi tro Sveriges ÖB, kun i stand til å
kalde krigen. Økt kildetilgang har åpnet for holde ut i en uke mot et mindre angrep.
Denne artikkelens siktemål er å rette
en ”revisjonistisk” historieskriving om den
et kritisk søkelys på karakteristikken av
svenske nøytralitetspolitikken, og skapt et
Sverige som et uformelt medlem av Nato
narrativ om Sverige som et ”nesten-medunder den kalde krigen, og at denne forelem” i Nato under den kalde krigen.
stillingen ikke nødvendigvis er et godt utSammen med Sveriges PfP-samarbeid
gangspunkt for en debatt omkring Sveriges
med Nato fra midten av 90-tallet, økt inforhold til Nato.
teroperabilitet gjennom felles øvelser med
Natoland, og ikke minst svensk deltakelBegrepene ”dold” eller
se i Afghanistan og Libya, fremstilles et
svensk medlemskap nærmest som en over- ”informell allians”
moden frukt. Det nordiske samarbeidet, Flere faghistoriske arbeider har dokumen
NORDEFCO, EUs felles utenriks- og sik- tert et omfattende samarbeid mellom Sve
kerhetspolitikk og ”solidaritetserklæring rige og enkelte Natoland, spesielt med Dan
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mark og Norge, men også med Storbritan en smakssak om de passer som beskrivelser
nia og USA. Utover 50-tallet, da samarbei- på virkeligheten.
det vokste fram og antakelig var mest omHolmström viser også at samarbeidet
fattende, dreide det seg i første rekke om med enkelte Natoland ikke var kjent for
samarbeid om etterretning og krigsforsy- det svenske folket, og må dermed bedømninger. Når det gjaldt forsvarsgrenene, var mes som ”udemokratisk”. Ettersom det ogdet på det luftmilitære området samarbei- så var et ”dobbeltspill”, levner Holmström
det var mest omfattende. Det landmilitæ- et inntrykk av at politikken også har noe
re samarbeidet var relativt svakt, mens mi- umoralsk over seg. Hvorvidt dette er riktig
nelegging i Østersjøen var et hovedanlig- er et vurderingsspørsmål utover det man
gende i de sjømilitære kontaktene. De to- gjennom historiske kilder kan finne svar
neangivende historiske arbeidene har lagt på, med mindre det derimot kan dokumenvekt på at dette samarbeidet ikke innebar teres at sentrale aktører som utøvet politikat Sverige var en ”hemmelig” eller ”skjult” ken mot formodning faktisk også anså at
alliert med Nato. De eksisterte ingen gjen- den var det.
sidige forpliktelser, som er kjennetegnet
Hvorvidt man i Washington anså Sverige
på en allianse, eller samarbeid på opera- som ”ikce-röstande medlem”, kan man
tivt nivå med felles øvelser og planer som i imidlertid nærme seg via kilder, selv om bepraksis kjennetegnet Natolandenes militæ- grepet er noe vagt. Det samme gjelder for
re samarbeid for øvrig.1
Holmströms påstand om at heller ikke de
Mikael Holmström, tenderer mot en nordiske nabolandene trodde at nøytralinoe annen konklusjon i sin prisbelønte
tetspolitikken til Sverige kunne lykkes.3
bok, som bærer den megetsigende tittelen; Den dolda alliansen: Sveriges hemliga Natos Standing Groups
Natoförbindelser.2 Boken er et imponerenvurderinger av Sverige
de empirisk journalistisk arbeid på om lag
600 sider om kontaktene mellom Sverige En interessant tilnærming til de siste to
spørsmålene er å se på hvordan Natos toog ulike Natoland.
At Sverige hadde hemmelige forbindel- neangivende land så på Sveriges utsatthet i
ser med Natoland, synes godt dokumentert, fall en krig i Europa, og hvordan de bedømte den svenske nøytralitetspolitikken unbåde av Holmström og av andre. Om disse
forbindelsene gir grunnlag for å trekke den der den kalde krigens første halvdel. Fram
konklusjonen at Sverige inngikk i en ”in- til 1966 utarbeidet Natos Standing Group,
formell allians”, et ”ikke-röstande medlem gjennom sin Intelligence Committee, årav Nato” slik Holmström antyder, er deri- lig vurderinger av Sovjetunionens styrker
mot diskutabelt. Et problem med slike be- og kapasiteter og hvordan Sovjetunionen
tegnelser er at de i første rekke er retoris- mest sannsynlig ville angripe Vest-Europa.
ke og skjematiske. De har derfor begrenset Dette var rapporter som ble gradert som
faglig nytteverdi og forklaringskraft. Hva ”Cosmic Top Secret”. The Standing Group
eksakt et begrep som ”informell allians” bestod av representanter fra den amerikaninnebærer av garantier og forpliktelser, er ske, britiske og franske forsvarsledelsen og
eksempelvis høyst usikkert. Det må i så fall var lokalisert i Washington. Den var ungis en mer presis definisjon, ellers blir det 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 kampanjer mot Nato i fall en krig. Skandinavia inngikk som ett av flere områder i disse analysene. 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 stadig sterkere utover 50-tallet.
Det siste hadde sammenheng med den
økte utbyggingen av den sovjetiske nordflåten. Det var herfra den sovjetiske ubåtflåten kunne true de allierte sjøforbindelsene mellom USA og Europa og de amerikanske hangarskipsgruppene. Dessuten
ble, spesielt etter at Vest-Tyskland ble medlem 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 hovedutfordringen 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 – områdene, dels over land og dels gjennom et amfibieangrep.
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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 sovjetisk angrep mot Skandinavia. Fra 1957 var,
som vi skal komme tilbake til, et tredje alternativ 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 pressure, since she would be cut off from the
Western Powers.”6 Vurderingen var med
andre ord at en vellykket svensk nøytralitetspolitikk, i beste fall, innebar at Sverige
måtte føre en sovjetvennlig nøytralitetspolitikk. Alternativt ville også Sverige bli
angrepet som del av en sovjetisk kampanje 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 tillegg både kunne dra nytte av Sveriges industripotensiale og å oppnå ”…the shortest 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 opptil 5 divisjoner. Et angrep mot Stockholmområdet kunne også tenkes gjennomført
fra Østersjøen, men dette ble ansett som
vanskelig ”…exept in conjunction with
land or airborne operations.”8 Både isforhold om vinteren, svenske og allierte marinestyrker, og ikke minst det svenske ”most
modern air force”, talte i mot en slik operasjon.
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Gjennom hele perioden vi her behand- ster, men viet mindre spesifikk omtale av
ler ligger disse to hovedscenarioene fast. kampanjenes mulige utvikling. Dessuten
Standing Group vurderte imidlertid, hver- omtales kampanjen der eventuelt Sverige
ken i 1953 eller senere på 50-tallet, ek- inngikk som ”Further campaigns against
splisitt sannsynligheten for at Sverige ville
the Scandinavian Peninsula” (1955) og
makte å holde seg utenfor en krig. I 1954 ”Campaigns likely to occur in subsequent
analyserte man imidlertid mer inngående
stages of hostilities” (1956) der målet i så
de fordelene og ulempene Sovjetunionen fall ville være å fullføre erobringen av heville ha av, enten av å angripe Sverige, el- le Skandinavia. I 1956 var derfor vurderinler ved å respektere Sveriges nøytrali- gen at Sverige også kunne bli angrepet fra
tet. Fordelene ved å holde Sverige utenfor Norge. ”A campaign against Sweden covar at Sovjet unngikk en krig med Sverige, uld be undertaken either by the forces in
men samtidig maktet å isolere Sverige fra northern Norway; or by those in southern
Vesten ved å ta kontroll over Danmark og Norway and Denmark; or by a seaborne
Norge. Ulempene var at et ikke-striden- invasion across the Baltic; or a combinatide Sverige ville åpne et gap i den sovjetis- on of all three.”10 Et angrep mot Sverige ble
ke Østersjøflanken, i det sovjetiske luftfor- da ikke kun et middel for å nå Norge, men
svaret og vanskeliggjøre de sovjetiske kom- i større grad et mål i seg selv. Problemet var,
munikasjonene over land. Dermed økte
ifølge Standing Group, at disse kampanjene
behovet for sovjetiske amfibieangrep mot ville finne sted ”…under conditions which
Danmark og Norge, ressurser som man an- are unpredictable and cannot therefore be
tok Sovjetunionen i begrenset grad dispo- usefully examined in details.”11 Uten at det
nerte. Sovjet ville ikke få fullstendig tilgang nevnes eksplisitt, er det ikke urimelig å antil svensk industri, og Sverige ville få tid til ta at usikkerheten knytte til svensk nøytraå mobilisere sitt forsvar.
litet var ett av disse usikre forholdene og
En angrep også mot Sverige ville gi be- det faktum at Nato ikke hadde kontroll
dre kontroll over stredene, økt dybde i luft- over hvordan det svenske forsvaret ville
forsvaret og gi flere fly og marinebaser. På disponere sine ressurser.
den annen side kom Sovjetunionen i kamp
Denne vridningen i analysen av et evenmed ”…considerable Swedish naval and tuelt sovjetisk angrep på Sverige, både med
air forces”, og ville resultere i ”…dama- hensyn til tidspunkt og retning, skapte rege to Swedish industry which the Soviets aksjoner i den norske forsvarsledelsen. I de
would wish to keep intact.”9 Poenget er norske kommentarene var man kritisk til
her at Standing Group vurderer en even- at Standing Group ikke tok med ”…the altuell svensk krigsdeltakelse, ikke som et ternative of Sweden being attacked in the
svensk, eller for den saks skyld alliert valg, initial stages of war. It seems, however, clemen et valg tatt av Sovjetunionen. Det var ar that the Soviet leaders in their strategic
en sovjetisk kostnad-nyttevurdering som planning must take into considerations the
ville avgjøre Sveriges eventuelle krigsdelta- possibility that Sweden will become cokelse. Og hvordan dette regnestykket vil- belligerent to the Western Powers from the
le falle ut kunne ikke Standing Group gi et beginning of the war.”12 Det norske synet
entydig svar på.
var derfor at Sovjetunionen måtte avsette
Standing Groups analyser de to påføl- styrker til et angrep mot Boden-området,
gende årene fulgte det samme hovedmøn- og at et angrep mot Sverige i nord måt143
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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 ønskene om å trekke Sverige nærmere inn i analysene av Skandinavia, ble bønnhørt. I
Standing Groups analyse i 1957 var et mulig angrep mot Sverige på nytt mer detaljert
vurdert: ”In addition to the attack against
northern Norway, which would probably 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 through 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 transNarvik-Bodo area to assist the forces attacking northern Norway.”14 Et angrep
mot Sør-Sverige ble, om enn indirekte, også sett i sammenheng med et samtidig angrep mot Sør-Norge: ”If a subsidiary seaborne attack was made against the Oslo
area, the strength of the assault against
southern Sweden would have to be reduced 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
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I så måte ble Standing Groups analyser
bragt mer i overenstemmelse med de norske synspunktene fra året før. Dette støtter 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 ønske er også godt dokumentert i tidligere arbeider. Rolf Tamnes har vist at den norske
politiske ledelsen tidlig på 50-tallet tenderte til å anse Sverige som en ”funksjonell alliert”, utledet av de geografiske realitetene
og det faktum at Sverige var et vestlig land.
Men Tamnes viser også at de norske forsøkene 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 neutrality [was] essentially taken for granted, but
the report did go on to stress that Sweden
was important for intelligence and earlywarning purpose.”17
I 1958 ble et mulig angrep mot SørSverige satt i direkte inn i sammenheng
med et angrep mot Sør-Norge: ”They may
elect to attack southern Sweden to facilitate this attack on southern Norway…”18
Både dette året, og året etter, var vurderingene at Sovjetunionen hadde en begrenset 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 danskestredene. Dermed ble amfibieangrep og luftlandsettinger 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 trekke Sverige nærmere inn i Natos forsvarsplanlegging 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 nøytralitet og at Sverige holdes unna selve krigshandlingene. Selv i Natos topphemmelige
etterretningsanalyser gjøres det ingen direkte forsøk på at vurdere hvilket alternativ som er mest sannsynlig.
Mot slutten av 50-tallet synes usikkerheten om Sveriges eventuelle krigsdeltakelse også å ha bredt seg inn i den norske forsvarsledelsen. I kommentarene til analysen
i 1957 ba Norge om at Standing Group
måtte ta med et tredje alternativ i vurderingene av Sverige. Alternativet var at;
”Sweden could be threatened to give permission for transit of Soviet troops across
Swedish territory. This would have very serious effects on the defense of Scandinavia.
The fact that Sweden has no atomic weapons 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 kravet fra norsk side ble gjentatt i 1959: ”We
are still of the opinion that this alternative should be taken into consideration.”21 I
1960 kom dette alternativet inn i Standing
Groups analyse som den tredje muligheten ved siden av to øvrige; svensk nøytralitet 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 krigens tidlige fase: ”Initially, Soviet ground
forces in northwestern USSR are inadequate for an attack on Sweden in addition
to Norway.”23 Analysene av Sveriges rolle i et sovjetisk angrep mot Skandinavia i
de tre siste årene fram til avviklingen av
Standing Group i 1966 er identiske. Et angrep mot Nord-Norge kunne komme di-

rekte fra Nordvest-Russland og gjennom
Finland – og mot Sør-Norge fra SentralEuropa 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 attack 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 synes dermed å ha blitt oppvurdert. Det tyder på at ”marginaldoktrinen” hadde sin
effekt, i det minste på Natos vurderinger.
Men Standing Group holdt også muligheten 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 benyttes til dette formålet.
Noen nærmere analyse av Sverige ble
ikke gjennomført utover 60-tallet. Men
analysene henviste til de logistiske vurderingene av et angrep i nord. Det var åpenbart at det var lettere å forsyne og underholde styrker gjennom Finland til det nordlige Sverige enn gjennom Finland til Norge.
Logistiske hensyn kunne dermed tale for
at et angrep mot Nord-Norge også kunne komme via Sverige. Men den sovjetiske
kapasiteten tilsa ikke at et slikt angrep ville 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 svenske forsvaret ville vanskeliggjøre et sovjetisk ønske om bruk av Sverige som innfallsport mot resten av Skandinavia. Men
Sverige kunne også tenkes å bøye av for et
sovjetisk press om fri gjennomfart av styrker mot Norge.
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Hvilke konklusjoner kan vi
trekke?
Gjennomgangen av Natos Standing Groups
etterretningsanalyser om de sovjetiske kapasiteter og mulige angrepsmål gir ikke entydige svar på hvorvidt betegnelsen, ”dolda allians”, er riktig. Det kan bero på at
kildene ikke er valide for en slik undersøkelse, ettersom de primært omhandler
Sovjetunionen. Men de gir likevel noen klare 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 uformell alliert. Natos etterretningsanalyser
fra 50-tallet og til midten av 60-tallet viser 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; avskrekke et sovjetisk angrep.
Norge kjempet imidlertid utover 50-tallet for at Nato i sterkere grad skulle inkludere Sverige i analysene av en sovjetisk kampanje mot Skandinavia fordi svenske ønsker om å unngå et angrep ble ansett som urealistiske. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at Norge lyktes i særlig grad med dette. Fra slutten av 50-tallet synes tvert imot tvilen også å prege de
norske vurderingene. Det var Norge som
i 1958 krevde at Natos vurderinger også måtte ta høyde for at Sverige ville bøye
seg for et sovjetisk press om fri gjennomfart for sine styrker mot Norge, et scenario
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som også Holmström viser ikke var fremmed for Sverige. Dersom vi tillegger disse
Natokildene betydning, svekker de snarere,
enn å støtte opp om de mest retoriske karakteristikkene av Sverige som ”nesten-alliert”, i hvert fall under den kalde krigens
første faser.

Den alliansefrie politikkens
målsetting og virkning
Diskusjonen om Sverige som Natos uformelle allierte kan imidlertid også karakteriseres som en diskusjon om pavens skjegg.
En diskusjon som dermed snarere tåkelegger viktige sider ved svensk politikk, enn
gjør de mer klare. Mer interessant er det å
diskutere og bedømme Sveriges sikkerhetspolitikk under den kalde krigen, og for den
saks skyld også perioden etter. Politikken
hadde et opphav, en begrunnelse og et resultat. Det vil også gi et bedre grunnlag for
en nøktern og konstruktiv Natodebatt.
Sveriges primærmål for sin deklamatoriske alliansefrie politikk var et ønske om
å kunne forbli nøytral i en kommende krig
mellom øst og vest. Dersom det ikke lyktes, og Sovjetunionen angrep Sverige, så
var Sveriges reserveposisjon forsvarskamp
med støtte fra Nato og sammen med Nato.
Nato var dermed Sveriges ”implisitte garantist”, 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 kalde krigen.26 Nato kunne være Sveriges ”implisitte garantist” fordi man for det første
hadde en felles oppfatning om hvem som
representerte primærtrusselen, som åpenbart var Sovjetunionen. For det andre tilsa geografien at svensk nøytralitet i en østvest-konflikt ville bli vanskeligere å oppnå
enn under andre verdenskrig, men ikke dermed umulig. Som vi har vist; selv Standing
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Groups analyser tok høyde for en slik mulighet. For det tredje var Sverige et vestlig
land, både i kulturell, politisk og økonomisk betydning.
På denne bakgrunnen ville det være
uforsvarlig om ikke Sveriges ansvarlige sivile og militære myndigheter gjennomførte visse forberedelser både mentalt, og som
Holmström og andre har vist også mer substansielt, for en situasjon der alliansefrihetens primærmål ikke lot seg realisere.
Derfor måtte politikken også ha en viss
dobbelthet, der hemmelighold var en nødvendig forutsetning. Ble tiltak for å for
bedre ”reserveposisjonen”, krigsdeltakelse
sammen med Nato kjent, ville det undergrave primærmålet; nøytralitet. Dermed
kunne ikke denne delen av svensk forsvarsog sikkerhetspolitikk bli en del av den offentlige debatten. Her støtte hensynet til
svensk sikkerhet mot hensynet til viktige
demokratiske prosesser. Men dette var ikke
genuint for Sverige, og heller ikke nødvendigvis kun knyttet til en ”dobbel-politikk”.
Heller ikke i Natolandet Norge ble forsvarsplaner, allierte forsterkningskonsept,
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 bedømmingen av fortidens.
Var det så noe umoralsk over den svenske poltikkens dobbelte bunn? Dersom den
alliansefrie politikken, med sin reserveposisjon der Nato var en implisitt garantist,
tjente Sveriges legitime sikkerhetsinteresser, så var den ikke mer umoralsk enn andre sider ved småstatspolitikken. Uansett
hvor sterkt ”reserveposisjonen” var fremme i svenske politiske og militære lederes
bevissthet, bidro den proklamerte alliansefriheten til å holde Norden som et lavspen-

ningsområde under den kalde krigen. Det
er også mulig å hevde at USA og Nato kunne utgjøre en sekundærtrussel mot Sverige
ved at Nato ikke ville respektere svensk
nøytralitet i fall en krig der Skandinavia
ble berørt. Primærtrusselen kunne altså utløse en sekundærtrussel. Jo lavere spenning
i det nordiske området, jo mindre sannsynlig var det at sekundærtrusselen ble et faktum. 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 mulighetene for rask tilførsel av amerikanske og allierte forsterkninger i fall politikken mislyktes. Innenfor alliansefrihetens rammer måtte derfor Sverige ta visse foranstaltninger.
Der er grunn til å anta at Sovjetunionen
verdsatte både svensk alliansefrihet og
norsk base- og atompolitikk. Norsk basepolitikk lukket døren for permanent stasjonering av Natostyrker i fredstid. Men døren var ikke låst. Norske myndigheter kunne når som helst åpne denne døren dersom
sitasjonen i Norge og Norden tilsa det. Inn
ville komme vel forberedte forsterkningsstyrker. 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 koordineringen” kan knapt kalles en ”dold allians”. Den kan imidlertid ha bidratt til sovjetisk tilbakeholdenhet i Norden. Russerne
er kjent som gode sjakkspillere.
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Det er innenfor slike perspektiv også debatten om et eventuelt fremtidig Natomed
lemskap bør foregå. Da blir ikke spørsmålet kun et spørsmål om hvor mange dager et
svensk forsvar kan holde ut, og hvor mange flere dagers utholdenhet allierte forsterkninger vil gi. Like viktig er det å vurdere
Sverige og de øvrige nordiske lands handlefrihet mot politisk og økonomisk press i
et Europa der det geopolitiske trykket øker.
Det er også fortsatt viktig å vurdere behovet for lavspenning i Norden opp mot behovet 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 nordiske land. Det krever en debatt som beveger
seg i et noe mer nyansert landskap og som
er noe mer enn en kamp mellom to ytterpunkter, der ”alliansefrihet som livsform”
er det ene, og Natomedlemskap kun som
forsvar mot et nært forestående russisk angrep 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 försvarsdepartementets eller utrikesdepartementets
rättsavdelning och bland de inkomna epostbreven i din elektroniska brevlåda hittar du den elektroniska kopian av en förvaltningsprocessrättslig fastställelsetalan, i
vilken en advokat på uppdrag av käranden
yrkar fastställelse att den regering du arbetar för brutit mot folkrätten genom att
underlåta att vidta lämpliga åtgärder för
att förhindra att en flygbas och i synnerhet
dess satellitrelästationer användes av staten X i samband med en väpnad förarlös
flygfarkosts insats, under vilken missiler
avfyrats från denna plattform mot personer på staten Å:s territorium, som dödats
vid anfallet.
Med tanke på omnämnandet av staten X
förstår du omedelbart att denne folkrättsrådgivare inte kan ha sitt kontor på försvarsdepartementet eller utrikesdepartementet i
Stockholm. För en folkrättsrådgivare i ett
Nato-medlemsland skulle emellertid en sådan 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 territorium, är således vanliga fenomen i det överenskomna samarbetet för gemensam säkerhet.1
Om du efter samråd med dina juristkollegor visserligen kommit fram till att denna fastställelsetalan måste anses otillåten
och att denna invändning ska vara den primära försvarslinjen, men att det ändå motsvarar god rådgivningssed att göra en fullgod prövning för att i sak kunna överbevisa käranden om folkrättskonformiteten
i regeringens samtycke till att flygbasen
och dess satellitrelästationer får användas
av en allierad partner för insatser av dennas väpnade förarlösa flygfarkoster, kommer 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 dödandets folkrättskonformitet utvecklats ända sedan terrorismen blivit en internationell företeelse riktad mot västvärldens sta149
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ter, har du då nämligen tillgång till en folkrättsstudie som gör dig förtrogen med alla relevanta argumentationslinjer som du
behöver känna till, när du själv förbereder
svarandens sakframställning.
Litteraturen om målinriktat dödande,
författad på något av de stora språken, antingen den behandlar folkrättsliga, militära, humanitära, politiska eller statsvetenskapliga infallsvinklar på detta fenomen,
verkar nästintill oöverskådlig. Ändå uppvisade 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 analyser av förutsättningarna och villkoren för
målinriktat dödandes folkrättskonformitet,
utan av avsaknaden av att utifrån vetenskapliga premisser – oaktat de landvinningar deras vetenskapliga rön må ha åstadkommit – våga tänka på tvären.
Gunneflo har tagit detta steg, kanske efter det att han insåg att det ligger i folkrättsvetenskapens natur att uppmuntra till
tvärtänkande, och berikat ett flertal vetenskapsgrenar med ett stimulerande arbete
som inte räds vare sig vedertagna gränsdragningar 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 gäller 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 förnimmelse av inflytanden från anglosaxisk forskningstradition.2
Författaren använder sig uteslutande
av engelskspråkiga källor, mot vilket det
givetvis inte finns någonting att anmärka.
Hans referenser vittnar om en utmärkt
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kännedom om den relevanta litteraturen,
och det säger sig nästan självt att bredden
och mångfalden av de källor han åberopar i den del som avser USA:s folkrättsliga inställning mot målinriktat dödande är
mycket större än i den del som avser den
israeliska positionen, även om israeliska
folkrättsjurister i stor utsträckning publicerar på engelska. Detta metodval innebär
att källor på andra språk, som hade kunnat vara till gagn för avhandlingen, inte beaktas.
Boken är indelad i fem kapitel.3 Det första kapitlet om målinriktat dödande, samexistens och skyddet av den politiska kroppen innehåller en grundläggande presentation av avhandlingens ämne, syfte, metodval och avgränsningar. Det andra kapitlet ägnas framväxten av det målinriktade dödandet i den gemensamma israeliskpalestinska fiendskapen,4 medan det tredje kapitlet behandlar uppkomsten av målriktat dödande i det amerikanska hemland
som utgörs av jorden.5 I det fjärde kapitlet 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 rättsförhållande 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 första kapitlet. Förklaringen är att Gunneflo
väljer en komplex och anspråksfull framställningsmetod, där ett flertal källor, kunskaper och argument från andra vetenskapsgrenar involveras i den folkrättsliga
analysen av hur det målinriktade dödandet växt fram. Den metaforiska argumen
tationsmall, som är mest betydelsefull för
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framställningen och som författaren därför
konsekvent och helt igenom använder sig
av, är en terminologi hämtad från läkar
vetenskapens värld, där begreppet ”targeted killing” ju betecknar en form av behandling av cancerceller som befinner sig i
en riskfylld samexistens med de övriga delarna av den mänskliga kroppen. Den riskfyllda samexistensens tankekategori länkar
han samman med den moderna politiska
filosofin och framför allt den italienske filosofen Roberto Esposito (född 1950) – som
i sina senare publikationer behandlar ämnet biopolitik i modern tid –, vilket öppnar
för ett större rättsidéhistoriskt betraktelsesätt, där en stat, en nation eller ett samhälle anses vara en korporativ enhet som liknas vid en människokropp.
Mot bakgrund av att det på det internationella planet pågår en omvärdering i
uppfattningen om lagligheten av att använda extraterritoriellt dödligt våld i bekämpningen av terrorismen sätts slutligen den
folkrättsliga analysen av det målinriktade
dödandet i relation till den konkreta betydelse fenomenet har i Israels och USA:s
historia. När det gäller USA går undersökningen tillbaka till början av 1980-talet. Med avseende på Israel går den så långt
tillbaka som till Staten Israels grundande.
Avhandlingen har som målsättning att
1) redogöra för hur målinriktat dödande växer fram i Israels och USA:s historia
som ett medel för att skydda statskroppen,
2) redovisa utvecklingen av de grundläggande rättsprinciper, enligt vilka den terroristiska 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 sägas utveckla eller förnya folkrättens godtagande av dödligt våld.

De två förstnämnda målen uppnås i
andra respektive tredje kapitlet om uppkomsten av målinriktat dödande i endera
Israels och USA:s historia. Emellertid bör
det understrykas att statligt dödande med
den verkställande maktens medgivande eller enligt dennas påbud inte alls är någon
ny företeelse, och Israel och USA är inte
heller de enda stater som vidtar dylika åtgärder. Det som är nytt och utmärkande
för det israeliska och amerikanska målinriktade dödandet är den rättsliga och politiska ram, inom vilken detta handlingssätt framstår som lagligt, legitimt och nödvändigt. Genom att studera hur det juridiska 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 förståelse i åtanke, i vilken frågan om det målinriktade dödandets inverkan på folkrätt
tar centrum i det fjärde kapitlet.
Avhandlingen belyser såväl det allmänna problemet avseende det prekära sambandet mellan våld och rätt vid det suveräna skyddet av statskroppen som den mera
specifika frågan om det ömsesidigt produktiva förhållandet mellan målinriktat dödande och folkrätt. Att vederbörlig hänsyn
därvid tas till de särskilda historiska sammanhangen och de rättsliga och politiska
förhållanden, under vilka Israel och USA
antog var sin politik avseende målinriktat dödande, har redan nämnts. Men författaren lägger till ytterligare en intellektuell dimension: Han återkopplar sitt resonemang till valda arbeten av de tyska filosoferna Walter Benjamin6 (1892–1940) och
Carl Schmitt7 (1888–1985). För uppkomsten av målinriktat dödande redogörs i en
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ingående analys dels av hur vissa konceptioner om suveränitet, rätt och politisk gemenskap genomförs vid formuleringen av
problem och hot, dels av de svar, definitioner och tolkningar, som givits därpå, samt
dels av hur praktiken utformats och varaktigt ökat i betydelse.
För att klargöra folkrättens involvering
i det målinriktade dödandets historia, har
författaren funnit Matthew Cravens åtskillnad mellan folkrätten i historien och
folkrättens historia nyttig.8 Vid undersökningen av uppkomsten av målinriktat dödande i Israels och USA:s historia begagnar
han sig av perspektivet folkrätten i historien. När vikten av folkrätt och sociala och
politiska utvecklingar betonas, kan detta
perspektiv med fördel användas för att beskriva hur ”folkrätten eller folkrättsjurister har anlitats eller själva deltagit i skapandet av en historia som i vissa avseenden står utanför folkrättens historia i sig”.9
I det fjärde kapitlet i boken, då författaren 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 förhållande till vilken målinriktat dödande har
vuxit fram i de israeliska och amerikanska
sammanhangen, använder sig författaren
av de somatiska metaforerna inkorporering (införlivande, inlemmande) och disinkorporering (avlägsnande, bortstötande, avsöndrande). Termen inkorporering används
för att beskriva, hur målinriktat dödande
framträder mot bakgrund av inlemmandet
av det judiska folket i den israeliska statskroppen i Palestina. Detta införlivande har
enligt författaren resulterat i en gemensam
israelisk-palestinsk insnärjning i fiendskap.
Ockupationen av de palestinska områdena
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år 1967 gjorde att detta den gemensamma
israelisk-palestinska fällans grepp av fiendskap blev ännu fastare och att den efterföljande utvecklingen har intensifierat parternas intrasslande i den så till den grad att
målinriktat dödande började sättas in som
ett sätt att skydda den israeliska statskroppen.
Termen disinkorporering används för att
beskriva, hur målinriktat dödande framträder i USA:s historia, och för att göra begripligt det ur en geografisk synvinkel mera expansiva sätt, på vilket USA bedriver
målinriktat dödande. Denna vidsträckthet
måste förstås mot bakgrund av utmaningen att skydda en disinkorporerad statskropp, d v s det somatiska uttrycket för
den post-westfaliska stat vars självinhägnande och monopoliserande egenskaper
kraftigt påverkats av globaliseringens krafter. Samtidigt som globaliseringen öppnar
upp ett brett spektrum av möjligheter för
och problem till följd av gränsöverskridande samexistens, är den aspekt som här är i
fokus tillkomsten av ett rörligt gränsöverskridande terroristhot, mot vilket likaledes rörliga skyddsmedel – och då i främsta
rummet förarlösa flygfarkoster10 – tas fram
ända till den punkt där målinriktat dödande används i det amerikanska hemlandet –
som faktiskt har blivit hela planeten.11
För att ytterligare fånga särdragen av
inkorporering respektive disinkorporering refererar författaren dels till Walter
Benjamins essä ”Försök till en kritik av
våldet” 12 i syfte att spåra det intima sambandet mellan våld och rätt i den suveräna
inkorporeringens process, vilket ger bakgrund åt uppkomsten av målinriktat dödande 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 tilllämpas på statliga åtgärder vidtagna i situationer av riskfylld samexistens eller, m a o,
av osäkerhet – för vilka författaren väljer
den andra intifadan (2000–2005) och händelserna den 11 september 2001 som exempel – utan snarare en fråga om ett mycket längre och ömsesidigt produktivt förhållande.
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 källorna. Om möjligt så hade det andra kapitlet om Israels folkrättssyn på målinriktat 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 hade han i mindre grad behövt förlita sig på
pressmeddelanden utgivna och utskrifter
från presskonferenser anordnade av chefen för den israeliska försvarsmaktens folkrättsenhet. Craigs framställning innehåller
nämligen (på s 139–159) en fallstudie av
ett målinriktat dödande som använder sig
av utdrag ur hemligstämplade handlingar återgivna med tillstånd från den israeliska försvarsmakten Tsahal. Att den juridiska diskussionen i Israel kring det målinriktade dödandets rättsliga grunder, tillåtlighet och gränser är både mångfacetterad
och självkritisk, framgår till viss grad av de
engelskspråkiga avhandlingar ur israeliska folkrättsjuristers pennor, vilka författaren utvärderar.14 För att till fullo omfamna denna diskurs hade det emellertid va-

rit oumbärligt att ta med hebreiskspråkig
facklitteratur.15
Framme vid fjärde kapitlet inser folkrättsjuristen på en allierad makts försvarsdepartement eller utrikesdepartement, som
ska göra en prövning för att i sak kunna
överbevisa käranden i ett förvaltningsprocessrättsligt fastställelsemål om folkrättskonformiteten i regeringens samtycke till
att en flygbas och dess satellitrelästationer
får användas av en allierad partner för insatser av dennas väpnade förarlösa flygfarkoster, varför författaren har måst lägga en
så bred och solid grund som han nu gjort
på de förutgående 222 sidorna. I detta kapitel 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 lagligheten av målinriktat dödande är långt
ifrån besvarad, hävdar han att målinriktat dödande förnyar folkrättens sanktionering av dödligt våld på ett individualiserande och deterritorialiserande16 sätt som utmanar föreställningar om universella och
oförytterliga mänskliga rättigheter antingen genom att de mänskliga rättigheternas
folkrätt underordnas krigets lagar eller genom att dessa båda sammanslås med resultatet att målinriktat dödande samtidigt inskränks och legitimeras.17
Betraktelsen av föremålet för målinriktat dödande som fiende, brottsling och risk
leder fram till diskussionen om det enskilda
rättssubjektet som rättighetshavare, vilken
enligt artikel 6 i den internationella konventionen (SÖ 1971:42) om medborgerliga och politiska rättigheter har en inneboende rätt till livet, och till Internationella
domstolens rådgivande yttrande den 8 juli 1996 om lagligheten av hot om eller bruk
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av kärnvapen, att konventionen inte upphör att gälla i tider av krig och att rätten att
inte godtyckligt berövas livet är tillämplig
också vid fientligheter, men att prövningen av vad som är godtyckligt berövande av
livet ska göras enligt krigets lagar såsom
den i väpnade konflikter tillämpliga speciella rättsordning som är avsedd att reglera
fientligheters genomförande.
Den praktiskt verksamme folkrättsjuristen kommer att uppskatta den differentierade bild på förhållandet mellan humanitär folkrätt och de mänskliga rättigheternas folkrätt som författaren vinnlägger sig
om att teckna genom att beskriva att argumenten för lagligheten av målinriktat dödande har sin bakgrund i en lång – alltjämt
pågående – process, där den folkrättsliga
sanktionen av dödligt våld omdefinierats.
Gunneflo tydliggör att den omfattande samtida debatten om målinriktat dödandes
laglighet är en kamp över om denna omdefiniering kan tillåtas eller ej. Även om avhandlingens ambition främst är deskriptiv,
ställer han sig kritiskt till den utveckling
som beskrivs i avhandlingen. Detta hindrar
honom inte från att med juristens objektivitetssökande kynne först sammanställa
och bereda de folkrättsliga skäl Israel och
USA anför som stöd för målinriktade åt-
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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 vederhäftigt sätt.18 Att Gunneflo därutöver skriver
skickligt, gör arbetet med denna avhandling till en intellektuell upplevelse.
Avhandlingen är en stor akademisk prestation, och det länder Juridiska fakulteten vid Lunds universitet till heder att den
skrivits och försvarats där. Att ett internationellt förlag nu kommer att ge ut andra
upplagan av Gunneflos avhandling så kort
tid efter första upplagans publicering, är
ett övertygande belägg för att avhandlingen 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 angeläget 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

LITT E RAT U R

Noter
Målet i detta exempel har verklighetsanknytning. 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 skulle åtnjuta statsimmunitet vid tyska domstolar), utan mot den tyska förbundsregeringen. Kärandesidan hävdar dels att det amerikanska drönaranfall som dödade deras släktingar var folkrättsstridigt, dels att den tyska 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 målurval 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 oktober 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 aktuell bibliografi och en rättsfallsöversikt, men
saknar en förteckning över förkortningar och
ett sakordsregister.
4.	Författaren räds inte värderande rubriceringar och beteckningar. Såsom han förklarar på s 65, använder sig andra kapitlets rubrik av en metafor av den palestinske diktaren
Mahmoud Darwish.
5.	Också denna rubrik, som man nog inte förväntar sig i en rättsvetenskaplig avhandling, har en förebild, hämtad – som författaren påpekar på s 216 – från den avslutande 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, litteraturvetare och konstkritiker. Hans tankesätt beskrivs
som eklektiskt, då han förenade en oortodox
syn på marxismen med influenser från judisk
1.

mystik. Han tillhörde den första generationen inom den s k Frankfurtskolan.
7.	Carl Schmitt var en i sina yngre år konservativ och antiliberal, senare övertygad nationalsocialistisk och antisemitisk vetenskapsman,
som till sin huvudsakliga utbildning och
verksamhet varit jurist och vars publikationer sträcker sig över ett brett spektrum som
omfattar konstitutionell rätt, filosofi, statsvetenskap, sociologi, teologi och tysk språkoch 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/enpessimists-ovantade-aterkomst_6719821.svd
(2014-11-02). – Det bör uttryckligen framhållas att Markus Gunneflo uppmärksammar Schmitts extremt problematiska biografi. Han betonar att redovisningen av Schmitts
förkastliga politiska val i detta sammanhang
är definitivt inte något försök att rikta misstankar mot det målinriktade dödandet eller
dess förespråkare, utan förklarar att vad som
gör Schmitt relevant i samband med målinriktat dödande är hans tänkande om hur rätten, vare sig det är fråga om inomstatlig rätt
eller folkrätt, är en del i den politiska gemenskapens 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 samhällsvetenskapliga 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.”

155

N r 1 januari/mars 2015

12. En svensk översättning av ”Zur Kritik der
Gewalt” är tillgänglig på https://www.marxists.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 artikeln ”The Targeted Killing Judgment of the
Israeli Supreme Court and the Critique of
Legal Violence”; i: Law and Critique, 1. häftet 2012 (band 23), s 67–82.
15. Ett exempel är Kremnitzer, Mordechai: Haim ha-kol kasher ba-hitmodedut ‘im hateror? ‘Al medinyut ha-harigah ha-muna‘at
(ha-sikul ha-memuqad) shel Yisra’el beYo”sh uve-‘Azah [Är alla åtgärder tillåtliga vid åsynen av terrorn? Om Israels politik avseende förebyggande dödande (målinriktat dödande) i Judéen, Samarien och
Gaza]. Ha-Makhon ha-Yisre’eli le-demoqratyah, Jerusalem 2005. – Med fördel hade
Markus Gunneflo också kunnat använda
sig av den rikhaltiga facklitteraturen på tyska. Resultatet av hans ingående undersökning 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 völkerrechtlichen Zulässigkeit der gezielten Tötung
von palästinensischen Terroristen durch den
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Staat Israel. Hintergründe und Rezension des
Urteils HCJ 769/02 [Om spörsmålet rörande den folkrättsliga tillåtligheten av målinriktat dödande av palestinska terrorister genom Staten Israel. Bakgrunder till och bedömning av avgörandet HCJ 769/02] (Kovac,
Hamburg 2014).
16. Markus Gunneflos undersökning kring
frågan om fiendskapens avterritorialisering är synnerligen spännande och givande. De av honom åberopade källorna – bl a
Internationella rödakorskommittén – ger belägg för att den i väpnade konflikter gällande folkrätten (ius in bello) inte är lika geografiskt bunden som kan ha antagits. Den är inte avsedd att följa statsgränser, och ett slagfält 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 rekvisit som försöker att styra väpnade konflikters alltmer dynamiska, avterritorialiserade förhållandeverkan. Den mest extrema formen 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 kommunicerats med författaren, som har beretts
tillfälle att lämna synpunkter.

LITT E RAT U R

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 under 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 komponent i detta totalförsvar – civilförsvaret.
Dess utveckling från starten 1937 till avvecklingen sex decennier senare har kartlagts av en grupp personer med erfarenhet
av verksamheten. Sammanhållande har varit en internationellt orienterad och känd
brandforskare från Försvarets forskningsanstalt, Vilhelm Sjölin.
Den internationella orienteringen möter
oss redan i bokens början, där vi följer
Storbritanniens och Tysklands insatser under 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 funnits en hel del att lära. Vad gäller brandrisker tycks man också ha tagit intryck av
kriget bl a genom att satsa på krigsbranddammar och snabbkopplingsrör för släckvatten. 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 historiker 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 utformning 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 redovisas 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 minimum i flera av kapitlen. Det kan bidra till att
tydliggöra utvecklingsriktningar och brytpunkter.
En brytpunkt var när byggandet av källarskyddsrum i de största och viktigaste
städerna avbröts 1957. När det återupptogs tjugo år senare hade ”miljonprogrammet” för bostäder dragit över landet och
gjort många nybyggda hus skyddsrumslö157
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sa. Motivet för avbrottet var kärnvapenhotet, som dominerat under de år som passerat men sedan tonats ner. Beslutet att avbryta skyddsrumsbyggandet var något den
dåvarande generaldirektören efteråt sade
sig särskilt ångra. Betydelsen av att avbryta skyddsrumsbyggandet går möjligen något förlorat i boken.
När kärnvapenhotet tonades ner aktualiserades idén att kommunerna skulle ta
en större roll i civilförsvaret. Det lanserades som ”helhetssyn” – ett begrepp med lika höga anspråk som ”totalförsvar”, men
med annan betoning. Där det senare hade
betonat helheten i det statliga krigsåtagandet, flyttade helhetssynen ner helheten till
kommunal nivå men vidgade inriktningen
till att omfatta såväl fred som krig.
Ändringen fick stora konsekvenser för civilförsvaret. Inom totalförsvarsramen hade
dess organisation varit personalstark – under lång tid 100 000 man eller mer – men
den hade byggt på pliktpersonal med begränsad utbildning. Inom den kommunala ramen har man i stället en liten men professionell organisation i form av det fredstida brandförsvaret/räddningstjänsten – med
andra ord ett skifte från kvantitet till kvalitet. Skiftet var logiskt med hänsyn till både hotbildens nedskalning och de sammanslagningar som gjort kommunerna mer resursstarka än tidigare.
Forskningskapitlet ägnas mycket åt
skydd mot kärnvapen, och det konstateras att bredden i de forskningsinsatserna
”vida överträffade” vad som gällde andra
vapen (s 153). Det kan förvåna med hänsyn till att kärnvapenhotet dominerade civilförsvarets inriktning under bara ca två
av de sex decennier boken täcker, och att
ett kapitel i början ägnats åt världskrigets massbombningar med konventionella vapen. Men kärnvapnens verkningar var
spektakulära att forska på, och den forsk158

ningen underlättade kontakterna med det
stora landet i väster. Inte alltför underligt
då om forskarna gärna höll fast vid kärnvapenhotet. Besvikelsen när statsmakterna
beslutade att tona ner det kan avläsas i beskrivningen av beslutet som ”ett lappkast”
(s 158).
I kapitlet om flyglarm finns både ”varning” och ”förvarning” som rubriker, vilket kan konfundera. Recensenten anser
också att beskrivningen av förvarningstidernas utveckling (s 68) haltar lite. Texten ger
uppfattningen att ju längre förvarningstid
desto bättre. Planeringsinriktningen var snarare 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 fundamental skyddsåtgärd. Vad som inte kommer med i kapitlet är det uppsving utrymningen fick under civilförsvarets sista år. I
helhetssynens anda undersöktes då förutsättningarna att utrymma städer både vid
olyckor i fred och under krigsförhållanden.
Det mynnade ut i en för de berörda myndigheterna 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 lämpligt med fler källhänvisningar.
Efterordets kommentar att det ”utan
projektledaren och eldsjälen Vilhelm Sjölin… inte gått att föra projektet i hamn”
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representerar en annan sorts historieskrivning än vad huvuddelen av bokens kapitel
förmedlar, vars tonvikt ligger på organisationer mer än personer. Så ryms inom samma 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 bombkriget mot de tyska storstäderna under andra
världskriget och civilbefolkningens reaktioner 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 efter andra världskriget fram till Berlinmurens
fall 1989. Den är författad av förste intendenten 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 essäistisk översikt – är ingen invändning eftersom den nya versionen i vissa centrala avseenden är utbyggd och mera heltäckande
liksom att några småfel korrigerats.
Syftet var från början att beskriva det
dåtida försvarets grundläggande operativa och taktiska koncept, men under arbetet har skriften utvecklats till att omfatta
även de viktigaste krigsförbandens utveckling och med detta sammanhängande problemställningar. Inte minst ingår en skildring av den bakomliggande – och givetvis
helt dimensionerande och på ett avgörande sätt styrande – utvecklingen på det internationella planet; alltså de spänningar
160

mellan öst och väst som brukar gå under beteckningen det kalla kriget och som i realiteten inleddes med det kommunistiska maktövertagandet i Tjeckoslovakien genom Pragkuppen 1948.
Inledningsvis lämnas övergripande redovisningar för de svenska försvarsbesluten
under mellankrigstiden och under 1940talets beredskapsår. Det har ju ofta påpekats att vårt land – möjligen med visst undantag för marinen – i stort sett var militärt värnlöst när andra världskriget bröt ut.
Den kraftiga upprustning och modernisering som därefter genomfördes i ett febrilt
tempo var färdig lagom när kriget tog slut.
Men det som då hade åstadkommits utgjorde en given grund för den därefter följande 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 sovjetiskt anfall, antingen en invasion mot
Sveriges södra eller östra kustområden eller i norr via Finland. Kremls mål förutsattes vara att nå fram till Atlanten och att besätta åtminstone delar av Norge. Vårt för-
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svar avsågs att bli styrt av militärledningen från högkvarteret, lokaliserat till den superhemliga Zonen; i geografiskt grannskap
nära regeringen. Roth redovisar hur en invasion skulle bekämpas – lokalt och regionalt. Med alla medel skulle fienden förhindras att bita sig fast på svensk mark. Uppe
i norr rörde det sig om en seg fördröjningsstrid som möjliggjorde en successiv tillförsel av stridande förband från södra Sverige.
Vid fall av kustinvasion i söder var avsikten att bekämpningen skulle inledas redan
ute till havs med flotta och flyg – alltså före
en landstigning eller en luftlandsättning.
Det kalla krigets svenska krigsmakt framstår i boken både som manstark och slagkraftig. Efter en mobilisering – som förutsattes 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 mobiliseringsapparat i tid och att den kunnat ske någorlunda ostörd. På den punkten redovisar Roth vissa tvivel och citerar dem som
deltog i dåtida övningar och kunnat vittna om repetitionsförband utan soldater liksom om soldater utan utrustning. Det var
kanske tur att systemet aldrig behövde prövas 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 framställningen. 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 författaren 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 skilda områden såsom sjukvård, energi, transporter, telekommunikationer eller arbetskrafts- och varuförsörjning.
Recensenten var sålunda mycket djupt
engagerad i detta arbete vid Kommerskolle
gium, vars uppgift var att – i nära samarbete med bland andra Tullverket och
Riksbanken – så långt som möjligt säkerställa den viktiga utrikeshandeln i sådana
svåra lägen. Ett utmärkt exempel på den
långtgående detaljeringsgraden inom totalförsvaret utgjorde för övrigt Byggnads- och
reparationsberedskapen – oftast bara refererad till som ”BRB” – där så gott som alla
landets byggnadsföretag ingick och var organiserade med krigsplacerad personal och
utrustning.
Bokens många illustrationer – inte minst
raden av kartor över exempelvis indelningen i milon, arméns utgångsgruppering i
krigsfall, flygvapnets flottiljer och huvudbaser liksom olika kustartillerianläggningar – förhöjer behållningen ytterligare. Bland
försvarsgrenarna har källtillgången gjort
att fokus främst ligger på armén medan flottan behandlats mera styvmoderligt. Sammanfattningsvis är detta ändå – trots vissa upprepningar och en stundom väl långt
gången detaljeringsgrad – en bok som har
alla förutsättningar att bli ett självklart referensverk; förslagsvis förvarat lättillgängligt 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 varit ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target
Acquisition and Reconnaissance)1 samt anfall mot markmål antingen självständigt eller som direkt understöd till markförband.
Flygstridskrafterna har härvid kunnat uppträda relativt ohotat, åtminstone efter en
inledande operation SEAD (Suppression
of Enemy Air Defense)2. Bokens huvudbudskap 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 utveckling analyseras inte tillräckligt i väst,
anser författarna.
Boken, som utges av franska flygvapnets studiecentrum, försöker att ge svaret
på frågan varför denna utveckling kan förväntas och vad man eventuellt kan göra åt
den. Den bör utgöra väsentlig läsning för
alla som arbetar med analyser av framtidens krig.
Introduktionens titel anger tydligt vad
det är fråga om: ”överlägsenhet i luften –
en bräcklig strategisk förutsättning”. I ett
första kapitel beskrivs dialektiken mellan
162

utvecklingen av flygstrategi och dess kontrastrategi.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 precisionsinsatser under de första dagarna. Boken
konstaterar här att resultatet berodde på
ett antal unika faktorer: USAs tekniska utveckling under 1980-talet (RMA, AirLand
Battle…), terrängens beskaffenhet som gynnade luftkrigföring och det svaga irakiska
försvaret. Ett annat exempel kommer från
operation Allied Force mot Serbien 1999.
Här var terrängen mycket svårare samtidigt som serberna hade taktikanpassat på
ett skickligt sätt; Nato avfyrade 753 antiradar robotar typ HARM utan att kunna
slå ut det serbiska luftförsvaret! Mot det
svaga irakiska luftförsvaret under operation Iraqi Freedom 2003 krävdes 1 440 insatser 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

LITT E RAT U R

USAs monopol på den femte generationens
flygplan.
Västs flyg har undantagslöst kunnat uppträda över fiendens territorium; det egna
har inte varit hotat. Ett sådant offensivt
uppträdande kräver emellertid stora resurser som flygande ledningscentraler, tankningsflygplan 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 territorium. Moderniserade fjärde generationens flyg kommer att kunna utgöra ett allvarligt hot mot västs femte generation bl a
tack vare hög manöverförmåga i närstrid.
Västs flyg över fiendens territorium måste
dessutom medföra relativt mindre vapenlast än motståndaren på grund av de större
avstånden. Vidare är den femte generations
flygplan så dyra att väst riskerar att bli underlägsen i antal. Slutligen sker en stark ökning av luftvärnsrobotarnas förmåga; särskilt i Ryssland (exempelvis S-500 som tros
levereras mot 2020) och Kina. Moderna,
integrerade luftvärnssystem med kort och
medellång räckvidd anser författarna vara det största framtida hotet; frågan ägnas
också en ingående analys.
Det finns emellertid också asymmetriska hot. Ett av de största är hotet från terrorister och specialförband mot flygbaser. Ett
annat är västs stora beroende av informationsöverföring, vilket gör systemen sårbara för cyberattacker, avancerad telekrigföring och attacker mot satellitsystem. Men
inte bara regionala stormakter kan skaffa
relativt kvalificerade vapensystem; det kan
också organisationer som Hizbollah och
Mexikos narkotikakarteller. Härtill kommer den stora spridningen av portabla luftvärnsrobotar (Manpads): mellan 500 000
och 700 000 sådana system beräknas vara
i omlopp. Ett ytterligare problem är de irreguljära styrkornas taktikanpassning; Hizbollah 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 humanitära restriktioner.
I ett tredje kapitel analyseras ett antal
möjliga västliga strategier syftande till att
behålla den nuvarande överlägsenheten i
luften. Slutsatsen blir emellertid att utvecklingen inte gynnar väst, som kommer att få
det svårare att leverera de strategiska effekter som politikerna är vana vid.
Boken avslutas med två annex; ett som
illustrerar olika luftförsvarsstrategier och
ett över olika typer av vapensystem och deras egenskaper.
Boken är i huvudsak lättläst, men intrycket dras ned något av den enorma floran av, företrädesvis, amerikanska förkortningar. Men det är kanske ofrånkomligt
när man diskuter krigföring i luften? Ett
annat problem är bokens fokus på flygvapen och markbaserade system. Marinflyg
och marint luftförsvar diskuteras i princip
inte alls, vilket är egendomligt med tanke
på hur kapaciteten inom det senare området har ökat. Inte heller sker någon djupare diskussion av möjligheterna att ersätta
bemannat flyg med obemannade farkoster
och kryssningsrobotar,
Sammanfattningsvis är boken emellertid
ett måste för den som är intresserad av modern 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 intuitivt.
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Midsommarkrisen 1941
av Mats Bergquist
titel:
Midsommarkrisen 1941
författare:
Erik Carlsson
förlag:
Medströms, Stockholm 2014

söndagen den 22 juni 1941 kl 08.30, några 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 författare 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 intresserar sig för den svenska politiken under 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.
164

Det centrala elementet i den tyska önskelistan var söka tillstånd att transitera
en fullt utrustad division från Norge till
Finland på svenska järnvägar från gränsstationen Charlottenberg i Värmland till
Haparanda. Det var ingen liten operation
som, skulle det visa sig, under 14 dagar
kom att kräva 100 tågsätt. Härutöver innehöll önskelistan flera andra ting, som att
svenskt luftvärn inte skulle skjuta på tyska 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 tidigare ingått en överenskommelse med Tyskland om att tillåta transport av s k permittenter till och från Norge enligt en ekvivalensprincip, d v s att lika många soldater reste in som ut. Manskapets handeldvapen transporterades i särskilda godsvagnar, men officerarna tilläts behålla sina pistoler. 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 sade 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 besegrat sina fiender på kontinenten och striderna 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 senare var landets läge ändå mindre utsatt genom att Tyskland och Ryssland råkat i krig
och att operation Barbarossa skulle kräva all politisk och militär energi från axelmakternas 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 repressalier 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 statsministrarna senare samma förmiddag orienterade 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 statsministern 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 önskemål – plus en hel del andra, huvudsakligen innebärande materiellt bistånd och underlättande av frivilligas resor till Finland.
Framställningarna i Stockholm var väl koordinerade. Karl Schnurre hade kontakt
med den finske ministern i Stockholm, Jarl
Wasastjerna.
Utrikesministern hade frågat Schnurre
om inte division Engelbrecht kunde transporteras sjövägen, varvid de svarat att detta inte var möjligt. Möjligheten att ryska ubåtar i Östersjön skulle gå till attack
tycks ha nämnts. Men riskerna, med årstidens nästan permanenta dagsljus, för brittiska flygangrepp eller sjöledes dito längs
västkusten tycks inte ha använts som argument. Det norska järnvägsnätet var inte utbyggt nog att ta hand om en så stor operation. Denna möjlighet tycks inte heller, av
kabinettssekreteraren Erik Bohemans uppteckning, 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 relationerna mellan Sverige och Finland var avsedd 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 synat de finska korten. En mera precis fråga 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 even165
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tuella fientligheter mellan Tyskland och
Sovjet frångå sin neutralitet. Genom indiskretioner från den tyske militärattachén i
Helsingfors till dennes svenske kollega hade dock den svenska regeringen skäl att
tro, månader innan anfallet ägde rum, både att Tyskland skulle gå till angrepp och
att Finland skulle komma med.
De båda tyska herrarna använde inte
lika hotfullt språk som utrikesminister Ribbentrop sommaren innan hade brukat mot
det svenska sändebudet i Berlin, Arvid
Richert (som f ö kallats till Belgien där Ribbentrop just då befann sig). Ett avslag skulle dock enligt Schnurre vara allvarligare än
en ovanlig handling. Mera specifik var han
inte; tyskarna hade troligen helt enkelt räknat med ett ja.
En första diskussion i regeringen ägde
rum samma dag (den 22) kl 12, varvid läget 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 socialdemokrater, finansminister Wigforss, socialminister Möller, försvarsminister Sköld och
folkhushållningsminister Gjöres ville avslå 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 riksdagsgrupperna inkallas; riksdagen hade ju åtskilts för sommaren. Men detta var en fråga av den dignitet som ingen regering vågat
ta ställning till utan ordentligt stöd i riksdagsgrupperna.
Statsministern hade uppenbarligen från
början ett mål, att få till stånd ett enigt be166

slut. När Sköld i regeringskretsen menade att man vid oenighet om ett nej skulle
lämna tyglarna åt ”tyskvännerna” reagerade statsministern hårt och pekade på att
ansvaret kom man ändå inte ifrån. Men eftersom 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 önskemålen 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 försvarsskepticism. 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: risken för regeringskris, det s k abdikationshotet och de okända konsekvenserna av
ett nej. Om socialdemokraterna skulle säga nej skulle en regeringskris bli oundviklig. 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 hela tiden stod inför, dela ansvaret med övriga demokratiska partier. Skulle man då
riskera något slags ”kungaregering” a la
Hammarskjöld 1914? I kulissen lurade den
mycket ambitiöse tidigare socialdemokratiske ministern Torsten Nothin, nu överståthållare i Stockholm. Statsministern framhöll också att en ren socialdemokratisk
regering skulle, trots sin majoritet i båda
kamrarna, stå under ständig press. En borgerlig minoritetsregering skulle vidare sakna, 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 utrikesministern, än statsministern hade uppfattat
något sådant hot. Men inför riksdagsgruppen antydde Per Albin Hansson, utan att
uttryckligen säga det, just detta.
Statsministern hade inte, av uppenbara
skäl, varit särskilt förtjust i Wigforss´ förslag att först rösta om hur gruppen skulle 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 fungerande som ventil för opponenterna och
gentemot övriga partiledare visade att Per
Albin Hansson inte utan viss möda nått
detta resultat. Enligt Tage Erlanders memoarer hade Per Albin avstått från att ställa kabinettsfråga utan sagt att var och en
fick rösta efter sitt samvete, vilket ju flyttade ansvaret till den enskilde gruppledamoten.
Därmed kunde man den 25 juni ge tyskarna och finnarna ett positivt svar i huvudfrågan; om övriga önskemål skulle
man förhandla. När beslutet den 26 juni formellt fattades i konselj, valde Ernst
Wigforss att yttra att han egentligen var
emot beslutet men med hänsyn till önskemålet om enighet inte ville formellt reservera sig till statsrådsprotokollet. Detta
var ju ett sätt för honom och hans kollegor att freda sitt samvete. Hade de orienterat statsministern om att de avsåg att agera på detta sätt?

Även om Per Albin Hansson inledningsvis i regeringen inte framförde någon egen
mening utan redovisade skälen för och
emot för att förmå övriga socialdemokratiska ministrar (handelsministern Herman
Eriksson stödde honom dock), ledamöter
av utrikesnämnden och riksdagsgruppen
att bekänna färg, menade hans partikollegor i regeringen att man ändå i hans inledande ord kunde läsa sig till hans ståndpunkt. 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 uttalande som bara han hört, isoleras, samtidigt som gruppen kunde få vädra sina åsikter. 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 tolkade rätt.
Trots den uppenbart svårsmälta eftergiften till Hitlertyskland påverkades inte Per
Albin Hanssons auktoritet. Snarare förstärktes 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 tys167
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karna, trots att detta uttryckligen sagts publikt från svensk sida, i slutet av juli kom
tillbaka med önskemål om att få transitera
ytterligare en division, var svaret omedelbart nej. Tyskarna fann sig då utan större
protester i detta besked. Hur hade situationen 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-
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nar också ett övervägt godkännande av regeringens beslut, som baserade sig på realpolitiska överväganden. Hans instämmande med Carl-Gustaf Scott (Journal
of Contemporary History 2002) att Midsommarkrisen 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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Finland i spionernas nätverk
av Kaa Eneberg
titel:
Spionkriget – underrättelseverksamhet,
upprorsplaner, och utopier under Finlands
1920- och 1930-tal
författare:
K-G Olin
förlag:
Olymex förlag, Jakobstad 2014

tiden efter ryska revolutionen fram till
andra världskrigets utbrott präglades i
många länder av intensiv underrättelseverksamhet och spionage. Genom välorganiserade spionringar försökte Sovjetunionen
att vinna nya trosfränder och territorier,
medan motståndarna genom sina polismyndigheter försökte stoppa den socialistiska expansionen.
Finland fick efter sin självständighet 1917
snabbt en nyckelroll i jakten på kommunistiska spionnätverk med verksamhet i länder som Frankrike, England, USA, Kanada
och Japan. Helsingfors var sedan tsartiden
välbekant för såväl den ryska aristokratin
som bolsjevikerna. I de flotta societetssalongerna i den finska huvudstaden frotterade de sig med varandra och med samhällseliten och diplomatkåren.
Sovjetmakten var snabb med att knyta
till sig societetskretsar, militärer och journalister 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 industrioch 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 lämnade han sällskapet sedan han förstått att
samvaron var täckmantel för spionage.
Den omfattande och olagliga underrättelseverksamheten i Finland som förekommit i många år avslöjades 1933, sedan en
fotograf vid generalstaben bilat till östgränsen 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 landet och fotograferat försvarsanläggningar
och krigsmateriel.
Med hjälp av de avslöjade spionnätverken i Finland kunde andra länders säkerhetsorgan nysta upp egna spionnätverk.
Åtminstone Helsingfors och Paris fick uppleva stora spionrättegångar. Stockholm som
under krigsåren blev ett sjudande spioncentrum fungerade före krigsutbrottet 1939
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N r 1 januari/mars 2015

mest som genomgångsort för flyende bolsjeviker och agenter på väg till och ifrån
Moskva.
De mycket effektiva insatserna från den
finska säkerhetsmyndigheten Detektiva centralpolisen ledde till internationell upp
märksamhet på högsta nivå, hos bl a amerikanska underrättelsetjänstens chef J. Edgar
Hoover och USA:s regering. Lovorden kröntes med internationella förtjänsttecken som
Frankrikes främsta utmärkelse, hederslegionen.
Om spionaget berättar med inlevelse den
finlandssvenska författaren K-G Olin i boken Spionkriget. Författaren som skrivit
tjugotalet populärhistoriska böcker beskriver vad han kallar ”sin tids största internationella spionhärva”.
Han ger en initierad inblick i spionringarnas uppkomst och utbredning. Allt med
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spännande detaljer som hör genren till –
mikrofilm i cigaretter och andra spiongöm
mor, de fala kvinnorna och smarta och beräknade kärleksrelationerna inte att förglömma.
Olin är påläst i ämnet och på den aktuella 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 påminnelse om tillkomsten, och delvis upplösningen, 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”.

LITT E RAT U R

Ubåtar än en gång
av Erik Rossander
titel:
Omöjlig ubåt
författare:
Nils- Ove Jansson
förlag:
Eget förlag Göteborg 2014

”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 journalister, vet tydligen att försvarets ubåtsrapporter varit riktiga? Men nej, Scherman fortsätter sin krönika med att säga ”Militärens
informationsövertag fanns även tidigare.
Men inte lika påtagligt. Då framtvingades,
delvis som en följd av mediernas ifrågasättande rapportering, kommissioner och utredningar. Misstag, feltolkningar och minkljud flöt upp till ytan.” Inte ett ord om att
kommissionerna faktiskt fastställt att det
förekommit kränkningar. 1995 års kommission utnyttjade enbart teknisk bevisning och inga optiska rapporter men konstaterade ändå nio säkra kränkningar, baserade på 10 olika tekniska bevis.

Omöjlig ubåt skall ses som ytterligare ett försök att övertyga oss alla om att
kränkningar har förekommit och att de ingått i olika, omfattande operationer vilka
utgjorde krigsförberedelser mot Sverige.
Författaren skriver i sitt förord att den stora mängd iakttagelser, 2 587 stycken av föremål och 239 från dykare, som rapporterats mellan 1981 och 1994 inte legat till
grund för kommissionernas slutsatser beträffande kränkningar och att man därför
inte kunnat se hela bilden. Den presenterar
Nils-Ove Jansson här.
Han inleder sin bok med tydliga, kortfattade redovisningar av rapporterade incidenter 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 direkt efter iakttagelserna och de är mycket övertygande.
Jansson fortsätter sedan med att redovisa
iakttagelser av förmodade strategiska ubåtar 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 antal 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, undervattensfar
kost. Observatörernas beskrivningar av föremålen kan författaren matcha mot bilder
av olika sovjetiska farkoster på ett över
tygande sätt. Sista avsnittet av redovisade
observationer handlar om dykare i närheten 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 exempel på de bevis ubåtskommissionen 1995
faktiskt använde sig av i sin rapport som
bottenspåren i Hårsfjärden, Varsnäsfjärden,
Danziger Gatt och vid Gotlandskusten. Sedan visas kända undervattensfarkoster vilkas konstruktioner väl stämmer med spårens struktur. Ytterligare bevis låg till
grund för 1995 års ubåtskommission: sabotage i minlinjer, inspelade utslag i magnetslingor 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 propeller. Det är främst runt dessa fenomen
som tvivlen funnits och författaren förklarar 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 fenomen ett dominerande inslag i debatten. Allt
kunde förklaras och avföras som minkar
och strömming!
Trots alla rapporter och marinens egna observationer lyckades man ju aldrig
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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 alltså inte, och läsaren får goda förklaringar
varför. Även när resultatet berodde på marinens 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 avsiktliga kränkningar. Tvivlarna får svårt att
blunda för de övertygande bevis som presenteras.
Nu växlar Jansson sida och försöker visa vem som gjort det och varför. Härmed
blir bevisläget naturligtvis sämre, men förklaringarna och teorierna är i de flesta
fall övertygande. Han inleder med en beskrivning av den marina Spetsnaz-organi
sationens struktur och verksamhet i allmänhet 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 tidigare redovisats. Slutsatsen är klar: det var
Sovjet/Ryssland som låg bakom inträngningarna. Vår kunskap om Spetsnaz var
relativt god, så framställningen bygger på
säker grund.
Efter dessa redovisningar övergår författaren 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 nationer 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 kärnvapenstrategiska förhållanden. Sovjet fruktade att Nato förberedde överraskande kärnvapenanfall 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 författaren, också Sverige. Det skedde med förberedelse för sabotage och neutralisering
av svensk ledning och svenska stridskrafter. Man skulle utnyttja sabotagepatruller
mot personer och centrala ledningsfunktioner, desarmera våra förutlagda minsystem och lägga ut atomminor i våra farvatten. I den strategiska kampen skulle
Sovjet också utnyttja Golf-ubåtar i bland
annat Bottenviken för att därifrån i skyddade lägen kunna nå mål i Nordatlanten.
För att ytterligare stärka sin hypotes
jämför sedan författaren de redovisade syftena, inlagda på en tidslinjal, med inkomna rapporter. På så sätt kan han förklara
de flesta av de incidenter han inledningsvis
redovisat i boken. Så också inträngningen av U 137 i Gåsefjärden i oktober 1981.
Att den kränkningen var avsiktlig är klart,
men syftet? Här säger författaren utan förbehåll: ”Vilket var då uppdraget? U137
fick order att gå in i Gåsefjärden för att assistera och ta ombord spetsnaz-dykare som
haft till uppgift att förbereda utplacering
av kärnladdningar (atomminor) inom marinbasen i Karlskrona…”. Detta kan han
rimligen inte veta, men väl tro.
Tyvärr behandlar Nils-Ove Jansson sina teorier och hypoteser (i och för sig sannolika) med samma säkerhet som han på
goda grunder använt sig av när det gäller
att redovisa de faktiska observationerna,
beskrivningen av våra åtgärder, beskrivningarna av sovjetiska resurser och redovisningarna av Natos respektive WP:s stora övningar. Det är synd, eftersom en kri-

tisk läsare kan tycka att om författaren uttalar sig så tvärsäkert i frågor han inte gärna kan ha absolut kunskap om, finns det
risk att även de redovisade faktiska förhållandena kan vara behäftade med osäkerhet.
Problemet bottnar i att författaren avstått
från källhänvisningar av sekretesskäl vilket
måste respekteras, men det skapar naturligtvis bekymmer för läsaren. Man får helt
enkelt bedöma hans påståenden utifrån egna erfarenheter och uppfattningar.
Detta sagt har kommendören av 1. graden Nils-Ove Jansson lagt ned ett imponerande arbete för att beskriva och förklara
alla de, för de flesta, obegripliga och upprepade kränkningar vi varit utsatta för under främst 1980-talet. Vi har fått en uppslagsbok, ett ”facit”, och en argumentationssamling som väl fyller sin plats, och
för detta kan vi vara tacksamma. Han avslutar sin framställning med att ställa frågan ”Åt ryska sjömän frukost i den svenska skärgården?” Svaret är ”ja, säkert”.
Om man genom att dänga boken i huvudet på de notoriska skeptikerna kan få också dem att ta sitt förnuft till fånga är väl tyvärr inte självklart. Den engelska föreningen ”The Flat Earth Society”, där medlemmarna hävdade att jorden är platt, lades
inte ned förrän 2001! Att övertyga fundamentalister och konspirationsteoretiker tar
tid och kräver mer än en aldrig så väldokumenterad 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
Som t ex att en musikvetare, Linda
titeln associerar till U 137 och sjömilitär historia. Sådana inslag finns. Men Maria Koldau, tar plats och hanterar vad
läsaren, som kanske kan förväntas ha sitt hon kallar ”ubåtsmyten” utifrån filmens
huvudsakliga intresse för ubåtar ur ett va- värld med dess musik- och ljudeffekter.
pen- eller stridstekniskt perspektiv med ex- Hennes kapitel ingår i den tunga del av boempel från de två världskrigen och/eller det ken som kallas ”Kultur- och genusanalys”,
kalla kriget, får åtskilligt mer att fundera där hon bl a skriver att ”ingen ubåtsfilm
över. Det dussin forskarinlägg som histori- kan förstås på rätt sätt” utan djup kunskap
kern och forskningssamordnaren Andreas om den historiska och tekniska bakgrunLindroth vid Marinmuseum i Karlskrona den.
Dessförinnan har man mötts av ”Risker
har tråcklat ihop i antologin Det dolda hooch
olyckor” med ett inledande kapitel
tet innehåller mycken kulturanalys, inte
kring
minsprängningen av Ulven i april
minst i termer av manligt och kvinnligt –
1943, en av de händelser under andra världsfrågor som här ytterst visar sig kunna gälla
kriget som mest berörde svenska folket, särsynen på neutralitetspolitiken och försvaskilt under de dygn då hoppet fortfarande
ret av landet.
fanns att besättningen var i livet. I centrum
Vilket är det dolda hotet? Det sägs vara
står här en diskussion kring den plånbok,
riktat mot fiendens fartyg, mot de egna betillhörande ubåtsmaskinisten av 2. graden
sättningarna som ska arbeta tillsammans Gustav Roslund, som bärgades från vraket
under ytan, mot politikernas och försva- och sparades av hans änka och numera inrets trovärdighet och befolkningens sinnes- går i en museisamling. Författaren, arkeofrid under 1980-talets undervattenskränk- logen Mirja Arnshaw, för ett resonemang
ningar. Redaktörens vittförgrenade ledmo- som utmynnar i frågan: vems är historien.
tiv är inte helt lätt att ta till sig. Men man ”Är det individer eller kollektiv, civila eller
kan nog ändå få behållning av kapitlen var militärer, offer eller hjältar som ska betoför sig, när historiker, arkeologer, etnolo- nas och hur påverkar dessa val vår bild av
ger, sociologer och kulturvetare griper tag historien?”
i sina ämnen.
Tillsammans med kollegan Anna McWilFortsättningsvis – utan något försök att liams ger hon också ett arkeologiskt permer fullständigt återge forskarnas mödor – spektiv på det rysk-finska ubåtskriget 1942
korta upplysningar om vad som bjuds:
med strider ubåt mot ubåt. I samma del,
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och därefter insprängt litet här och var, möter vi mer konventionellt några av ubåtsvärldens pionjärer och deras verk, som inte 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 sjöofficerare var anmärkningsvärt öppna för det
nya vapnet och tidigt såg dess potential –
inte bara i skärgårdsförsvaret utan även offensivt.
Delen ”Liv ombord” sätter i centrum
besättningarnas kamratskap, den självklara inordningen i en hierarki, känslan av utvaldhet 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 tyska 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 mellan teknik, krig och manlighet”. Den nära
förbindelsen mellan krigs- och sexuell upplevelse var speciellt tydlig. ”Även i mer officiella beskrivningar av ubåtsbesättningarnas hantering av torpeder skiner den sexuella 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 föreställningar om genus, nationalitet och etnicitet i medierapporteringen med utgångspunkt bl a
i tidningarnas skämtteckningar om hjältar 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 defensiv och därmed riskerar att uppfattas som
omanlig, en inneboende genusproblematik:
den kunde stå stark så länge den respekterades av andra länder.
”Att vara beroende av andras respekt och
uppfattning om en själv har historiskt förknippats med feminitet och kvinnor”, skriver hon. Hoppsan! Men den svenska militärens position stärktes enligt författaren
när det kom fram att den grundstötta ubåten medförde kärnvapen, ty ”i en allt mer
militariserad omvärld” blir militärens status och ställning i samhället stärkt av att
människor känner sig rädda. Ett tankeväckande påstående i vår akademi?
De flesta känner kanske mer igen sig, när
ledamoten Lars Wedin i slutkapitlet skriver om svensk marin strategi under 1900talet. Han anser beskt att den övriga delen av Försvarsmakten ofta har relativt liten förståelse för de speciella förhållanden
som råder till sjöss och för marin diplomati. Resonemanget utmynnar inte helt oväntat i en stark kritik av de andra försvarsgrenarna. ”Dessa har snarast strävat efter
att begränsa flottans uppgifter till fleet in
being kustnära inom ramen för en defensiv invasionsförsvarsoperation.” Mot detta har stått sjöofficerares förståelse för att
bestrida en angripares herravälde till sjöss,
hindra eller åtminstone senarelägga ett invasionsförsök, 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 forskningsinstitut planerade att bygga en vapenfabrik
i Saudiarabien. Detta Dagens Eko-scoop
har nu kommit i bokform, och det har blivit 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 myndighetsrepresentanter. Reportrarnas dåliga
samvete för detta beskrivs liksom deras
rädsla för att kanske ha missat något i vapenaffären som gör att storyn spricker. En annan rädsla är att de är förföljda av representanter för den verksamhet de undersöker. Det är lätt att känna sympati för dessa avslöjare, som också avslöjar sina egna svagheter. Attityden skiljer sig från intervjuobjektens, där det finns en anmärkningsvärd ovilja att förklara och försvara
de militära exportsträvandena. Det hör till
det sorgliga i denna affär.
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Som så många frågor är den om vapenexport 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 självklar enligt argumentationskedjan: Om vi
har rätt att försvara oss, så har andra länder 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 komplikationen är att det krävts nio sidor lagtext för att reglera Sveriges export av det
som kallas krigsmateriel. Lagen ska avväga 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 avslöjare och de som ska avslöjas försöker överlista 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, följande kategorier:
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Stöd för det svenska försvaret. En naturlig utgångspunkt är att de vapen vi producerar ska vara till nytta för den svenska
försvarsmakten. I boken dras en före detta flygvapenchef in i ett engagemang med
Saudiarabien för att han vill hjälpa sin gamla 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 anpassade till Sveriges särskilda förutsättningar 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 avancerad vapenindustri.
Arbetstillfällen. De svenska försvarsföretagen sysselsätter idag ca 30 000 människor.
”Jobb och exportinkomster” framhölls av
statsministern som argument att inte ompröva Saudiöverenskommelsen (s 279). Saudiaffären 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 betydelse att man satte upp svenska höga militärer
och saudiska nyckelpersoner på avlöningslistan (s 121).
Teknikutveckling. Den svenska vapenindustrin är högteknologisk med JAS-flygplan
och ubåtar som profilprodukter. Företagen
tillhör ”navet i de regionala innovationssystemen” (Ny Teknik, 2014-09-10). Här
kan man kanske invända, att de som utvecklar 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 regeringen 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 utvecklad handel med landet var något som
drev på att avtalet skrevs.
Det finns också mer internationellt orienterade argument för svensk vapenexport,
som delvis tas upp i boken. Ett originellt
sådant är: Vapen för dialogmöjlighet. Vapenförsäljning skulle kunna ses som ett sätt att
inleda en dialog med andra länder; ge möjlighet att utveckla argument om mänskliga rättigheter och demokrati. Med den logiken skulle det bli viktigare med vapenexport ju mer främmande och odemokratisk mottagarregimen var. I Saudiaffären
används detta argument av en socialdemokrat – Kent Härstedt, som varit en företrädare för mänskliga rättigheter. Han konstaterar att ”det som är viktigt är den dialog som finns i mötena” (s 96). Typiskt
nog är han bara tillfälligt inkallad att hantera Saudi-ärendet, och idén om vapenexport som dörröppnare för en demokratiserande dialog återkommer inte hos de närmare berörda.
Minska köparberoendet. Den internationella vapenhandeln är en verksamhet, som
ofta är kopplad till politiska villkor och/eller ljusskygga privata aktörer. Här skulle
Sverige kunna agera mer öppet och rättframt. I den andan framhöll en kontaktperson 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
177

N r 1 januari/mars 2015

till Saudiarabien i ännu en annan belysning. Då kan landets roll som motståndare till al-Qaida motivera vapenförsäljning.
Möjligen var det Saudiarabiens roll i kampen mot terrorismen, som statsministerns
pressekreterare tänkte på, när hon förklarade att ”viktiga säkerhetsintressen skulle
vara i fara” (s 321), om vapenexportavtalet hävdes.
Bland internationella argument för
svensk vapenexport kunde man också tänka sig några, som inte tyckts ha använts i
detta fall.
Försvar en rättighet för varje land. Om
vi i Sverige anser oss behöva väpnade styrkor för att skydda landet, så kan vi inte
förneka andra länder samma rätt. Det betyder dock inte att andra länder skulle ha
en rätt att skaffa svenska vapen.
Defensiva vapen. Under kalla kriget talades 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 inledningsvis om försäljning av flygplan för luftövervakning (s 106) och antitankvapen (s 458).
Det radarförsedda flygplan som Saab erbjöd var inget vapen men skulle ge möjlighet att tidigt upptäcka fiender som hotade
landet. De antitankvapen, som också diskuterades, skulle innebära en möjlighet att
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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 produkter” (s 171). Någon begränsning till defensiva vapen fanns inte längre.
Summa summarum är vapenexport ingen lätt fråga att ta ställning till. Att väga
mänskliga rättigheter mot mer handfasta
ekonomiska argument eller att väga det
egna landets säkerhet mot ökad vapentillgång 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 demokratisk insats. Det kan förhoppningsvis
få de berörda att se över argumenten för
pågående och framtida vapenexportprojekt, så att dessa kan presenteras i allmänna medier. Det vore boken – och demokratin – värd.
Recensenten är tekn lic vid Tekniska Hög
skolan.
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frågan om i vilken utsträckning folkrättsliga normer reglerar statlig spionage- och
underrättelseverksamhet har av och till
sysselsatt folkrättsvetenskapen, dock långt
ifrån i sådan utsträckning som dess praktiska betydelse för utrikespolitikens gestaltning och för militära, teknologiska, vetenskapliga eller ekonomiska analyser och
tolkningar förtjänar. Måhända består en
bidragande orsak därtill i att staters spionage- och underrättelseverksamhet på ett
så grundläggande sätt vilar på den skenbara juridiska orimligheten att hemlig informationsinhämtning å ena sidan inte är formellt förbjuden utan tvärtom tolereras i betydande 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 termen spionage.1 Enligt en vedertagen uppfattning 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 organisationer, företag, forskningsinstitutioner eller
individer, kommit att sammanfattas under
detta begrepp. Även om tillvägagångssättet
kan vara helt öppet, kommer förvärvet av
de eftertraktade underrättelserna som regel att ske av dolda motiv eller falska förespeglingar och måste avse icke-offentlig information.2
Författaren av den här anmälda boken,
översten Fabien Lafouasse, som absolverat Krigsskolan (École de Guerre, emellanåt benämnd Collège Interarmées de
Défense) i Paris och numera undervisar i
offentlig rätt och folkrätt vid universitetet Paris I-Panthéon-Sorbonne, riktar fokus av sin 492 sidors avhandling på den inledningsvis omnämnda folkrättsliga paradoxen. I sex delar – om (1) militär underrättelseverksamhet i väpnade konflikter,3
(2) spionageverksamhet utanför territorier,
179

N r 1 januari/mars 2015

i synnerhet i det fria havet, i den yttre rymden och i cyberrymden,4 (3) spionaget som
kränkning av staters suveränitet,5 (4) inkräktande spionageoperationer till havs
och i luften,6 (5) spionage genom diploma
ti,7 (6) spioner placerade hos internationella organisationer8 – erbjuder Lafouasses
mycket väl dokumenterade arbete en tydlig
och heltäckande bild av den på statlig spionage- och underrättelseverksamhet tillämp
liga folkrätten.9 Den är mycket väl utförd
inom ramen för de metodiska avgränsningar han redogör för.10 Relevant internationell och nationell rättskipning och doktrin på franska, engelska och tyska utvärderas på ett fullständigt och fullödigt sätt,
däribland svenska referenser avfattade på
dessa språk. Boken präglas av ett okonstlat språk; till läsarens gagn kännetecknas
framställningen såväl av en hög vetenskaplig och pedagogisk ambition som av en genom militärt ledarskap uppövad kommunikationsförmåga. Med tanke på frågans
komplexitet är denna avhandling en anmärkningsvärd bedrift.
Ur bokens rika innehåll förtjänar tre
ämnen av mera grundläggande karaktär
att framhävas speciellt, inte minst med tanke på att den aktuella diskussionen kring
massövervakningen genom den amerikan
ska säkerhetsmyndigheten National Securi
ty Agency (NSA) understrukit deras återkommande betydelse: (1) principen om det
fredstida spionagets tillåtlighet, (2) frågan,
huruvida statlig spionage- och underrättelseverksamhet i en annan stat utgör kränkning av den senare statens territoriella suveränitet, samt (3) frågan, huruvida statlig spionage- och underrättelseverksamhet
i en annan stat utgör brott mot non-interventionsprincipen.
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Principen om det fredstida
spionagets tillåtlighet
Till skillnad från behandlingen av spioner i väpnade konflikter saknas i folkrätten uttryckliga regler om fredstida spionage. Staterna och den helt övervägande ma
joriteten i den folkrättsliga litteraturen förutsätter att spionage som sådant är folkrättsligt 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 suveränitet och den därur rörande handlingsfriheten 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 överenskommelser eller av internationell sedvanerätt.
Skulle Förenta nationernas generalförsamling anta en resolution mot utländska underrättelsetjänsters
informationsinhämtning – såsom exempelvis skett i resolutionen 68/16714 –, har den endast politisk eller
moralisk tyngd.
Internationella överenskommelser om
ett förbud mot eller ett avstående från spionage har upprepade gånger föreslagits i
litteraturen och diskuterats mellan olika
stater,15 men ännu så länge har inga sådana
avtal ingåtts. Framväxten av en sedvanerättslig regel som skulle förbjuda spionageoch 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 rättskipning 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 ofta framhåller det speciella förhållandet att
spionageverksamhet i fred eller i krig inte
är folkrättsligt förbjuden och att den således inte i sig utgör en kränkning av folkrätten, utan tvärtom anses vara förenlig med
den, men att folkrätten å andra sidan samtidigt tillåter spionens lagföring genom den
utspionerade staten även då spionen handlat helt och hållet utanför denna stats territorium.
Lafouasse förtydligar att det är viktigt
för den rättsliga bedömningen av spionage att åtskillnad görs mellan nationell och
folkrättslig rättstillämpning. Den omständigheten att ett visst beteende är straffbelagt enligt nationell straffrätt måste inte betyda 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 därur följande handlingsfriheten i den egna
strafflagstiftningen sätta spioneri för främmande underrättelsetjänsters räkning under straff. På grundval av skyddsprincipen
kan nationell straffrätts tillämpningsområde utsträckas till att omfatta spionerihandlingar som företas på främmande territorium.
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 gottgörelse eller vidta motåtgärder.18

Frågan om kränkning av
territoriell suveränitet
De folkrättsjurister som hävdar att spionage- och underrättelseverksamhet skulle
vara förbjuden enligt folkrätten hänvisar
ofta till att spionage utgör en kränkning av
den utspionerade statens territoriella suveränitet.19 Territoriell suveränitet innebär
att statens myndigheter har ett maktmonopol inom territoriet, d v s att ingen stat äger
utöva jurisdiktion inom en annan stats territorium utan den senares medgivande.
Således anses spionageverksamhet av utländska myndighetsföreträdare inom territoriet 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 spionens eller drönarens intrång i främmande
land-, vatten- eller luftterritorium. Brottet
mot folkrätten utgörs inte av spionageverksamheten utan av den kollaterala kränkningen av statens territoriella suveränitet.21
I den utsträckning spionage- och underrättelseverksamheten inte kräver något intrång i främmande territorium – eftersom
den t ex utövas med tekniska hjälpmedel
inom den spionerande statens territorium,
på öppet hav eller i den yttre rymden – föreligger inte någon kränkning av folkrätten. Helt avgörande för den folkrättsliga
tillåtligheten av spionage är således verksamhetens metod och tillvägagångssätt eller platsen, varifrån denna verksamhet utövas.22
Data- och informationsöverföringar kan
övervakas antingen med hjälp av spionsatelliter i den yttre rymden med tillhörande
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markstationer utomlands eller på Internet
leverantörernas servrar utomlands. En stor
del av den globala datatrafiken sker dessutom via fiberoptiska kablar, som löper på
havsbottnen i det fria havet, och kan omdirigeras genom ingrepp där. Sådana förfarandesätt utan fysisk anknytning till en
stats territorium utgör inte någon kränkning mot den sedvanerättsliga principen
om respekt för staters territoriella suveränitet.23

Frågan om kränkning av noninterventionsprincipen
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 anledningen skulle vara folkrättsstridigt. Inter
ventionsförbudet kan härledas från principen om suveräna staters likställdhet. Stat
erna ska kunna reglera sina inrikes och utrikes ärenden utan inblandning av andra
stater. I den bemärkelsen skyddar non-interventionsprincipen staternas fria vilja.
Denna uppfattning förbiser att begreppet
intervention kräver som väsentlig egenskap
att den uppvisar element av fysiskt våld eller tvång. Genom interventionen måste staten berövas kontrollen över sina angelägenheter. Företag som saknar ett element
av fysiskt våld eller tvång torde endast i undantagsfall uppfylla villkoren för folkrättsstridig intervention. I den s k Nicaraguasaken konstaterade Internationella domstolen bl a att intervention är folkrättsstridig om den använder sig av tvångsmetoder med avseende på sådana val, som måste förbli fria. Inslaget av tvång som definierar och faktiskt utgör själva kärnan i förbjuden intervention är särskilt tydligt när
det gäller intervention genom bruk av våld,
antingen i form av direkta militära åtgär182

der eller i indirekt form som stöd till väpnad subversiv eller terroristisk verksamhet
inom en annan stat.
Följaktligen är inte varje kränkning av
en stats territoriella suveränitet att likställa med en förbjuden intervention. Således
utgör myndighetsutövande på främmande territorium utan medgivande av den berörda statens regering visserligen en kränkning av den senares territoriella suveränitet,
men inte ett brott mot non-interventionsprincipen, så länge det saknas element av
fysiskt våld eller tvång.
Spionageverksamhet, d v s inhämtning
och mottagande av militära, politiska, teknologiska, vetenskapliga eller ekonomiska
informationer, som inte är öppet tillgängliga, genom spioner inom den utspionerade
statens territorium, saknar i regel element
av fysiskt våld eller tvång. Följaktligen har
Internationella domstolen i Nicaraguamålet kvalificerat USA:s spaningsflygningar i Nicaraguas luftterritorium som en
kränkning av dess territoriella suveränitet, men inte som folkrättsstridig intervention.24 När det gäller teknisk och elektronisk övervakning av databehandlings- och
kommunikationsprocesser som bedrivs utanför 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 avlyssnade staten.

Avslutande bedömning
Som framgått av det föregående är överste Lafouasses folkrättsliga avhandling en
vederhäftig framställning utan egentliga
brister. För en ny upplaga – eller en översättning till engelska – skulle anmälaren ha
önskemål om att följande två aspekter fördjupades: (1) en mera ingående folkrättslig
analys av (förhandlingar kring) bilaterala
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överenskommelser om avstående från statlig spioneri- och underrättelseverksamhet,25
som författaren bara omtalar kort i bokens avslutning, samt (2) en undersökning
av frågan, huruvida militär underrättelse
verksamhet som utövas av en Nato-med
lemsstat i en annan Nato-medlemsstat utgör ett brott mot det i Toronto den 19 juni
1951 dagtecknade fördraget mellan Nord

atlantiska fördragets parter om rättsställningen 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 akademiska och militära bakgrund t o m varit
näraliggande.
Recensenten är jur lic.

Noter
Däremot innehåller krigets lagar en definition av begreppet spion i artikel 29 i reglementet angående lagar och bruk i lantkrig jämlikt artikel 1 i konventionen (SFS
1910:153) i Haag den 18 oktober 1907 angående lagar och bruk i lantkrig. Se även artikel 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), NorthHolland, Amsterdam 1995, s 114-116, i synnerhet s 114.
3.	I centrum för denna del står tre folkrättsliga
spörsmål: (1) spionage som legalt stridsmedel, vilket parterna i en internationell väpnad
konflikt begagnar sig av, (2) örlogsfartyg och
flygfarkoster som i en väpnad konflikt används för spionageändamål, (3) folkrättens
regler för behandling av spion som tillfångatagits under pågående fientligheter.
4.	I denna del avhandlar överste Lafouasse den
erkända friheten för staterna att utöva spionageverksamhet i det fria havet samt staternas tolerans mot spionage med hjälp av satelliter och mot spionage i cyberrymden.
5.	Huvudämnena i denna del är de folkrättsliga
aspekterna av den utspionerade statens funktion att skydda nationens grundläggande intressen, av underrättelseagentens utplacering
på egen risk och fara samt av utsändandet av
spion till främmande territorium.
1.

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 inloppet till Gåsefjärden utanför Karlskrona
den 27 oktober 1981, d v s i svenskt territorialvatten och i militärt skyddsområde.
Lafouasse koncentrerar sig därvid på frågan,
huruvida den sovjetiska ubåtens intrång utgör en kränkning av territorialhavet för spionageändamål, vilket han bejakar (s 295).
Ansvars- och immunitetsfrågor lämnas helt
utanför. I sitt resonemang låter författaren
skina igenom sin respekt för den folkrättspolitiska återhållsamhet och självbehärskning som den svenska regeringen visat i detta ärende (s 295 jämte not 496). Se härom
även Theutenberg, Bo J: Dagbok från UD.
Band 1: Högdramatik i UD – ubåtar, protestnoter och annat (1981-1983), Stockholm
Institute of International Law, Skara 2013.
7. Med 104 sidor är denna del bokens mest omfattande, men kanske inbördes minst sammanhängande. Det torde vara ställt utom rimligt tvivel att utövande av spionageverksamhet genom främmande makters diplomatiska beskickningar står i strid med
Wienkonventionen (SÖ 1967:1) den 18 april
1961 om diplomatiska förbindelser. Enligt
denna traktats artikel 41:1 åligger det alla som åtnjuter diplomatiska privilegier och
immunitet att iaktta den mottagande statens lagar och författningar. Vidare får beskickningslokal inte brukas på ett med beskickningens verksamhet oförenligt sätt, sådan denna fastställs bl a i allmänna folkrättsliga regler (artikel 41:3). Därutöver behand-
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lar författaren på ett ingående och mycket instruktivt sätt spörsmålen om hur stater kan
skydda dels sina underrättelseagenter utomlands genom att ge dem en officiell täckmantel (s 343-367), dels sig själva mot främmande makters underrättelseagenter inom sina
territorier, när de uppträder under officiell
täckmantel (s 369-416). Det är i de sistnämnda 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 internationella organisationer och som på många
punkter skiljer sig från spionageverksamhet
riktad mot främmande makt. Dessutom behandlar han de folkrättsliga problem som infinner sig när en internationell tjänsteman
misstänks för spioneri dels för en (medlems-)
stats räkning, dels mot värdstaten för den internationella organisationens räkning.
9. Boken innehåller en förteckning över förkortningar, en omfattande tematisk bibliografi,
en rättsfallsöversikt samt talrika mycket instruktiva översikter, tabeller och kartor, men
däremot inget sakordsregister.
10.	Förhållandet mellan spionageverksamhet och
mänskliga rättigheter lämnas i stort sett utanför avhandlingens ramar. Den som är intresserad av denna frågeställning bör alltjämt
konsultera Kish, John: International Law
and Espionage (utgiven av Turns, David).
Martinus Nijhoff, Haag 1995, även om boken håller på att bli aningen föråldrad med
tanke på att Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna sedan bokens publicering 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 hänvisningar till statspraxis och till litteraturen); Scott,
Roger D: ”Territorially Intrusive Intelligence
Collection and International Law”, i Air
Force Law Review, band 46 (1999), s 217226, i synnerhet s 217, http://www.afjag.
af.mil/shared/media/document/AFD-090108036.pdf (2014-10-09).
12.	Avgörandet meddelat den 7 september 1927
av Fasta mellanfolkliga domstolen i den s k
Lotus-saken: ”The Case of the S.S. ‘Lotus’”,
[1927] PCIJ Series A, No. 10, s 18-19.
13.	Op cit, Lafouasse, Fabien, se not 11, s 28.
14.	Se den av FN:s generalförsamling den 18 december 2013 antagna resolutionen 68/167
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”The right to privacy in the digital age”,
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/68/167 (2014-10-09).
15.	Op cit, Lafouasse, Fabien, se not 11, s 460461.
16.	Ibid, s 29-30.
17.	Ibid, s 27.
18. Jfr artiklarna 37 och 49 i FN:s folkrättskommissions utkast till artiklar om staters ansvar
för folkrättsstridiga handlingar, som återges i bilagan till den av generalförsamlingen den 12 december 2001 antagna resolutionen 56/83 ”Responsibility of States for internationally wrongful acts”, http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N01/477/97/
PDF/N0147797.pdf?OpenElement (201410-09). – En suspension av 2010 års Swiftavtal mellan Amerikas förenta stater och
Europeiska unionen, som ger de amerikanska
terrorutredarna tillgång till uppgifter om rörelser på konton som tillhör misstänkta personer med vistelse i EU, vilken nyligen efterlystes av Europaparlamentet, skulle inte vara
en folkrättsenlig motåtgärd mot NSA:s massinsamling av metadata.
19. Wright, Quincy: ”Espionage and the
Doctrine of Non-Intervention in Internal
Affairs”, i Stanger, Roland J (red): Essays
on Espionage and International Law, Ohio
State University Press, Columbus 1962,
s 3-28, i synnerhet s 12.
20.	Op cit, Kish, John, se not 10, s 83-101.
21.	Op cit, Lafouasse, Fabien, se not 11, s 27-28.
22.	Ibid, s 34 och 36.
23.	I målet 54934/00 Weber och Saravia mot
Tyskland – http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-76586 (2014-1009) – konstaterade Europeiska domstolen
för de mänskliga rättigheterna i sitt avgörande meddelat den 29 juni 2006 (§ 88) med avseende på strategisk internationell övervakning av trådlösa telekommunikationsförbindelser genom den tyska underrättelsetjänsten
Bundesnachrichtendienst att avlyssningen av
telefonsamtal i utlandet, som inte hanteras
via det fasta nätet, utan via satellit eller radiolänk, och användningen av därigenom erhållen information inte kränker andra staters
folkrättsligt skyddade territoriella suveränitet, så länge de från utländskt territorium utsända radiosignalerna övervakas och avlyssnas av Tyskland och den information, som
därigenom inhämtas, används i Tyskland.
24.	Domen meddelad den 27 juni 1986
av Internationella domstolen i den s k
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Nicaragua-saken: ”Case Concerning Military
and Paramilitary Activities in and against
Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America), Merits, Judgment of 27 June
1986”, i International Court of Justice
Reports of Judgments, Advisory Opinions
and Orders 1986, s 14, 51-53 (§§ 87-91),
128 (§ 251) och 147 (§ 292:5), http://www.
icj-cij.org/docket/files/70/6503.pdf (2014-1009).
25. Benämnda på engelska ”no-spy agreements”,
på franska ”accords de non-espionnage” och
på tyska ”Spionageverzichtsabkommen”.
26. Jfr not 7.
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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 exempelvis Afghanistan. När han/hon med hjälp
av sofistikerade sensorer och algoritmer
har identifierat ett mål – en eller flera terrorister – skjuts en robot av typen Hellfire
mot målet som förintas. Det kan noteras
att U.S. Air Force idag utbildar fler drönarpiloter än ”riktiga” piloter.
Detta sätt att föra krig på är kontroversiellt 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, etiska, moraliska, mänskliga m fl problem.
Däremot behandlar boken endast översiktligt 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 an186

vändas flera gånger. Till skillnad från ett
flygplan är en Predator fjärrstyrd. Den används för att jaga människor på ett bekvämt och säkert avstånd från jaktbytet.
Häri ligger ett antal moraliska dilemman.
Det strategiska sammanhanget är antiterrorism – inte upprorsbekämpning. Den
senare typen av operationer kräver väsentligt mer och det brukar sägas att upprorsbekämpning handlar om ”hearts and
minds”; d v s det är ett krig om människors politiska preferenser. Antiterrorism är
ett smalare begrepp – det handlar om att
eliminera terrorister. Logiken kan sägas vara den följande: terroristen bekämpar samhället; samhället svarar med att bekämpa
terroristen.
Den klassiska strategin, grundad på Clausewitz, ser krigföringen som en duell. Motståndarna 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 försvara sig medan piloten inte behöver försvara sig. Detta är en grundläggande asym-
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metri. Terroristen bör helst elimineras preventivt – det är inte fråga om en ripost annat 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 utnyttjad av en pilot i USA. Bortsett från död
och förintelse så skapar drönaren en miljö av hot och skräck som bara kan betecknas som terror. Här finns alltså en intressant symmetri mellan terrorismen och anti-terrorismen.
Militära operationer genomförs i ett operationsområde. Detta kan vara stort som
Atlanten, jämför andra världskriget, men är
ändå geografiskt bestämt. Men i antiterrorismen är det terroristen som är målet och
som samtidigt definierar ett rörligt operationsområde – en ”killbox” – omkring sig.
Denna killbox baseras alltså på terroristen
– inte på konfliktområdet, vilket är kontroversiellt 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 åstadkommer allvarliga skador inom tjugo. Detta är
naturligtvis hög precision i förhållande till
andra världskrigets bombmattor. Men ändå inte särskilt hög, relativt sett. Vid en så
kallad skolskjutning i USA använder polisen inte en Predator för att eliminera terroristen utan prickskyttar. Detta för att hindra att oskyldiga skadas. Men i de aktuella
områdena gäller inte denna logik.
Precisionen är också beroende av en korrekt identifikation av målet. Boken innehåller ett antal exempel på felaktiga identifieringar. 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 efterhand – postumt.
Det är naturligt att en regering försöker 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 råkar befinna sig i dennes närhet.
Terroristen kan vara en självmordsbombare – en kamikaze. Denne använder sin
kropp som vapen. Drönaren är ett vapen
utan kropp. Självmordbombaren kan inte 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 bygger på ett heroiskt offer av det egna livet möter en regim som bygger på absolut trygghet. Författaren ställer frågan: är
det mer horribelt att ta livet av någon genom att utnyttja sin egen kropp än att döda utan risk?
Men är då drönarpiloten en krigare? Innebär inte krigarrollen just att föra krig med
risk för sitt eget liv? Det är denna risktagning, lika på båda sidor i sak om inte
i form, som gör det etiskt möjligt att döda
en motståndare. Terroristen och drönarpiloten däremot dödar i kallt blod. Det är inte krigföring, det är mord.
Soldaten dödar av nödvändighet i stridens hetta. Men drönarpiloten har att avgöra 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 välförrättat dagsverke. Men han/hon riskerar förstås att drabbas av posttraumatisk stress.
Är det tillräckligt för att exempelvis förtjäna medalj?
Författaren diskuterar givetvis folkrätten och drönarkriget. Vi har flera gånger
ovan pekat på förhållanden som gör drö187
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narkrigföringen ytterst tveksam. Är, för att
ta ett exempel, piloten verkligen kombattant bara därför att hon/han bär uniform?
Piloten är givetvis ansvarig för sina åtgärder 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 sofistikerade algoritmer. Anta att algoritmen leder
till att fel mål utpekas och elimineras – vem
är skyldig? Kan man verkligen skapa en algoritm som förmår skilja på legitima och
illegitima mål enligt folkrätten?
Resonemanget kan också föras till en högre 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 grundläggande samhällskontraktet mellan suverän (regering) och folk. Precis som Kant
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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 strategiska effekterna av drönarkrigföringen –
hur många nya terrorister skapas för varje dödad sådan?
En aspekt saknas, nämligen cyberkrigföring. 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 djupet. Det handlar om grundläggande politiska, moraliska och etiska frågeställningar och hur dessa påverkas av den moderna teknologin.
Recensenten är directeur des études Institut
Français d’Analyse Stratégique och ledamot av KKrVA
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Litteraturöversikt
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

Kosacker hade fått marschorder, Moskva
hade femtio reportrar på plats och 58. armén stod långt inne i Sydossetien när Saakashvili försökte förekomma ett hotande slow
motion-anfall – fullständigt överraskande,
sa Moskva. Men ack så nej. Georgien
chanslöst från starten; så var planen.
titel:
Policing Wars. On Military Intervention
in the Twenty-First Century
författare:
Caroline Holmqvist
förlag:
Palgrave Macmillan, England 2014

Vladimir Putin vill återupprätta det storryska riket. Han är inte där ännu. Vad den nederländske forskaren Marcel Van Herpen
beskriver i denna bok är en väg från postimperium till preimperium. Kreml förlorade det kalla kriget och i Afghanistan (Andropovs krig) liksom i Tjetjenien 1994–1996 Dagens krigföring bär på ett kolonialt arv.
(Jeltsins), men sedan, under Putin, har det Upprorsbekämpning (Counter Insurgency,
varit ”segrar”: Tjetjenien igen 1999–2009 COIN) fick sin tonklang av generaler som
(med irreguljära bohemiskt klädda yrkes- Rupert Smith, David Petraeus och Stanley
soldater, något känns igen), Georgien 2008 McChrystal. Men många av idégivar(då dock den reguljära armén) och så, fast na bakom manualer och vitböcker bjöd
efter bokens utgivning, våren 2014 det ut sina erfarenheter från britternas krig i
ryska uppslukandet av Krim och fortsatt Malaya och fransmännens i Algeriet. Det
här nämns nästan aldrig i litteraturen, så ej
aggression mot Ukraina.
Den borde inte ha kommit oväntat. Re- heller av denna boks författare, forskaren
dan 1997, när västvärlden och faktiskt Caroline Holmqvist.
Men hon har gjort desto mer för att römånga experter på allvar trodde att det
ja
upp i teorierna bakom och praktiken i
var slut med ryska maktambitioner ut över
landet gränser, hävdade den då nye nyckel- ”nya krig” med liberala värderingar för att
mannen Putin att ”Ukraina är inte ett rik- skydda folket i kollapsade stater från terrotigt land”. Analysen grundas i hur han stär- rister, krigsherrar och upprorsmakare och
ker ett inhemskt konfliktmandat med stöd för att där ”skapa ordning”; en medveten
av den ortodoxa kyrkan, aggressiva ung- parallell till det som polisen gör mot krimidomsgrupper, kosacker och förstås säker- nella. Man säger att detta kommer att, ska
hetstjänsten FSB – som här med stöd i käl- och borde fungera.
Problemen är dock många, bl a att många
lorna otvetydigt sägs ligga bakom de mystiska hussprängningarna 1999; ingen tje- invånare vägrar att uppfatta väpnade aktörer utifrån som poliser utan ser dem som
tjen har åtalats.
Alla Putins krig beskrivs som systematiskt inkräktare. Till skillnad från kriminella erförberedda bakom ett sanslöst ljugande. känner de inte att de bryter mot en rätts189
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ordning. COIN riskerar att gå från strategi till taktik, istället för politiska mål handlar 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 bekymmersamma framtid har redan skildrats ett otal
gånger, och författarens egna erfarenheter av USA:s och den internationella ISAFstyrkans missgrepp sträcker sig inte längre
än till 2012. Men hon ger en intensiv närvarokänsla.
Ta vad det innebär att vara kvinna i landet med många timmars färd i en överlastad bil utan några som helst toalettmöjligheter och där män inte tolererar att deras kvinnor uträttar sina naturbehov ens i
skydd av heltäckande burka. Man rör sig
i en värld där på blott alltför många ställen lag och ordning styrs av krigsherrar, talibaner och kriminella gäng – allt på deras villkor. Något bättre finns inte, det är
Kabulregimens sorgliga facit.
Med sina slumrande naturtillgångar kunde Afghanistan gå mot gyllene framtid kring
en ny ”silkesväg”, om dess grannar förmådde samlas kring en ekonomisk gemenskap. Vad som förestår är nödvändigtvis
190

ändå inte rena inbördeskriget mellan pashtuner, 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 självsvåldiga säkerhetsstyrkor, inklusive tyvärr
även de lokala poliser vilkas tillkomst ibland 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 (CounterInsurgency, 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 rådgivare 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 amerikanska marinkårssoldater – inte minst efter 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 idealgestalter: obildade, mutbara, snara till fejder
och präglade av ett ofta våldsamt förflu-
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tet. Men Afghanistan är ändå inte oregerlig, hävdar författaren: man kunde ha lyckats med tidig satsning, jordreform, ökade
resurser på inhemsk armé och polis och energiska 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 ödesdigert att de amerikanska ledarna intalade 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 själva verket skulle bli för Washington att göra
sin vilja gällande. I ingetdera exemplet förstod man det interna maktspelet.
USA försökte också i det längsta stödja Michail Gorbatjov i dennes planer på att
åstadkomma en ny union av alla tidigare
sovjetrepubliker, samtidigt som supermakten välsignade de tre baltiska republikernas
fulla nationella självständighet. En logiskt
osammanhängande position, men viktigast
var att de sovjetiska kärnvapnen skulle förbli 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 oberoende, något som idag känns nedslående ironiskt. Under förvirring och alkoholintag skapades ”oberoende staters samvälde”. Det var faktiskt inte Boris Jeltsins avsikt, innan han snarast hatiskt i december

1991 jagade bort en Gorbatjov som sprattlade emot.
titel:
Ring of Steel: Germany and AustriaHungary at War, 1914–1918
författare:
Alexander Watson
förlag:
Allen Lane, London 2014
Lite av en eftersläntrare om första världskriget. Men som ingen annan leder den
brittiske forskaren Alexander Watson läsaren 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, enligt författaren ett ”folkens krig”. Styrkan
fanns lokalt, utövad av borgmästare, lärare, präster och journalister.
I Tyskland slöt man en ”borgfred” och
enigheten var till en början stor. Märk
värdigare är att disciplinen höll även i dubbelmonarkin vid Donau, denna språkgruppernas 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 rasfördomar, mördades, sattes i slavarbete eller
drevs på flykten i folkrensningar. Det blivande Ukraina med sina naturtillgångar
hörde till de utsatta.
För snart halvsvältande tyskar blev efterhand Storbritannien fienden nummer
ett med sin blockadpolitik. Men med den
”oinskränkta” ubåtskrigföringens misslyck
ande brast tilltron hos centralmakternas befolkningar 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 rätta till med bl a Finland’s War of Choice
(i Litteraturöversikt 2014, 2. häftet), om
Finland och Tyskland som samkrigförande under fortsättningskriget. Nu gäller det
Sveriges hundratjugoåriga stormaktstid.
Om vår store statsman Axel Oxenstierna
och mest kända gestalt, Kristina, finns inte 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 praktiken och tekniskt och taktiskt blev en
av historiens militära nyskapare; om han
bättre lyckats utnyttja sin sensationella seger vid Breitenfeld kunde trettioåriga kriget varit över på mindre än femton år.
Resten av stormaktstiden, inklusive Karl
XII:s krig, hanteras mer kortfattat i berättelsen om hur ett fattigt, folktomt men
”krigiskt” land med banbrytande statsappart och enastående militär förmåga kunde
hävda sig som stormakt. Men sådant räcker inte för en stormakts fortlevnad, hävdar
författaren, som väntas utkomma med ett
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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 statsmannen som talar, inte Richard Nixons
rådgivare så djupt involverad i USA:s Viet
namkrig att människor har velat se honom dömd för krigsförbrytelser. Han hyser
oro för följderna av ständigt nya tekniska
genombrott och allt snabbare kommunikationer. Kan vad han kallar en urgammal
dröm om mänsklig gemenskap förverkligas 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 identifierar fyra världsordningar: Europas, islams,
Kinas och USA:s. Mörkast är bilden av islam, särskilt Iran, vars tankar minst av
allt går ihop med Westfaliska fredens balans- och hänsynstagande. Kina lär heller
inte nöja sig med mindre än en ledande roll
i Asien och världen. Återstår USA:s syften, där författaren delar den amerikanska
självbilden av idealism parad med realism.
USA och Kina ser han som de nödvändiga pelarna i en fungerande världsordning, den bevarade freden. Det är nationalstaters krig Kissinger varnar för, inte pandemier, klimatändringar och terroristnätverk. De lämnas åt rimligtvis åt andra att
grubbla över.
Böckerna anmälda av Olof Santesson.
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