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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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När pendeln svänger
Förutsättningar för en modern folkförankring

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 13 april 2016 av Lena
Bartholdson
Résumé
In recent years, the prerequisities for Swedish military and civil defence have changed. In
the Defence Bill of last summer the need for a new Total Defence concept, including both
military and civil defence, stands out as one key priority. Connected to this is the need for
folkförankring, i.e. a strong public support, of the Total Defence concept in order to enhance
full defence capability. The aim of this article is to explore some dimensions of the public support aspect. How is folkförankring defined and what do the prerequisities of today look like
when conscription has been replaced by a new manning system and when the civil defence
concept has not yet been resumed? The conclusion is that the concept of folkförankring as
such is not clearly defined and that the prerequisities can be improved. The majority of citizens
are concerned not only by the threat of terrorism and a negative development in the Middle
East and in our near abroad, but they also express low support for defence policy decisions.
In this situation, one could certainly welcome a stronger political commitment to encourage
better prerequisities for the enhancement of a more solid folkförankring.

i regeringens försvarspolitiska inriktningsproposition som lades fram för riksdagen strax före sommaren 2015, poängteras
med all tydlighet behovet av ett väl fungerande totalförsvar. Totalförsvar innebär både
militärt och civilt försvar, och det inkluderar
även ett psykologiskt försvar. Parallellt med
en stor och omfattande omställning av det
militära försvaret under de senaste åren, har
en avveckling av befintliga strukturer för
det civila försvaret skett. Med nya förutsättningar krävs nu därför ett modernt och
nutidsanpassat totalförsvar.
I propositionen betonas att totalförsvaret
behöver vara folkförankrat. Termen folkförankring är inte ny men dess betydelse har
varierat över tid. Och på samma sätt som
vi talar om ett modernt totalförsvar behövs
även en modern folkförankring.
6

Här kommer jag att föra ett resonemang
kring just begreppet folkförankring. Vad
innebär folkförankring, vem ska folkförankra
och hur ser förutsättningarna ut? Och, hur
står det till med folkförankringen idag? Det
är frågor som jag förhoppningsvis till viss
del kommer att besvara. Jag kommer att
översiktligt gå igenom vad folkförankring
innebär, med utgångspunkt i ett antal försvarspolitiska inriktningspropositioner. Efter
det kommer jag att resonera kring hur de
praktiska förutsättningarna för folkförankringen ser ut. Avslutningsvis kommer jag att
redovisa några i sammanhanget intressanta
slutsatser från MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) Opinioner och
bidra med mina reflektioner kring vad som
behövs för att stärka folkförankringen av
totalförsvaret.
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Vad innebär folkförankring?
Begreppet folkförankring började användas
i den politiska debatten under 1990-talet, en
period som till stor del präglades av avspänning inom europeisk säkerhetspolitik. Detta
var dock inget som minskade det uttalade
behovet av ett krigsdugligt svenskt försvar,
och betydelsen av en folklig förankring
poängterades.
I september 1995 överlämnar regeringen,
med försvarsminister Thage G Peterson som
föredragande, propositionen Totalförsvar i
förnyelse till riksdagen. Stor betydelse läggs
vid både det militära och det civila försvaret,
hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna samt vid kvinnors deltagande.
Försvarsviljan och förtroendet för försvaret
bygger enligt propositionen på bred folklig
uppslutning kring en trovärdig säkerhetsoch försvarspolitik och ”…vetskapen om
att vi har ett betryggande försvar mot angreppshot och nationella påfrestningar…”.1
Den folkliga förankringen beskrivs som helt
nödvändig för ett starkt försvar: ”Landets
försvar är hela folkets angelägenhet. Det
folkliga engagemanget ger försvaret omistlig
styrka. Ett fullgott militärt försvar måste ha
tillgång till modern och effektiv materiel.
Men ett försvar, som saknar folklig förankring och som åsidosätter sin viktigaste resurs,
människan, blir ett främmande element i
demokratin.”2
En avgörande förutsättning för att uppnå
detta anses vara värnpliktsförsvaret. Ett yrkesförsvar skulle inte kunna skapa tillräcklig
motståndsvilja och robusthet. Värnplikten
fungerar alltså både som ett medel och en förutsättning för den viktiga folkförankringen.
En annan poäng med plikttjänstgöringen som
betonas är att den bidrar till rekryteringen
till de viktiga frivilliga försvarsorganisatio
nerna, som lyfts fram som ovärderliga för

landets försvar och viktiga för att föra folkförankringstanken vidare.3
Värnplikt, frivilligrörelser och folkförankring hänger alltså tydligt ihop.

Nytt fokus: uppsving för
krisberedskapen, adjö till
värnplikten
Låt oss förflytta oss 10 år fram i tiden. Om
ständigheterna när försvarsbeslutet 2004
fattas präglas av ett lugnt och stabilt Öster
sjöområde. Ett väpnat angrepp anses osannolikt inom en 10-årsperiod, och regeringen
konstaterar att värnpliktsförsvaret håller på
att spela ut sin roll. Även om de frivilliga
försvarsorganisationernas betydelse för förankring av totalförsvaret betonas, framhålls
att behovet av dem har minskat. Eftersom ett
angrepp mot Sverige anses osannolikt, finns
inte heller behov av att utbilda frivilliga för
framtida uppgifter inom det civila försvaret.
Däremot anser regeringen att de frivilliga
försvarsorganisationernas kompetens bör
kunna användas i samhällets krishantering,
vilket även gäller andra organisationer, och
därför ska uppdragen till organisationerna
anpassas efter detta.4
När nästa inriktningsproposition läggs
fram har det säkerhetspolitiska läget skärpts
ordentligt i och med Rysslands krig i Georgien
2008. I propositionen Ett användbart försvar
ställer sig regeringen bakom försvarsberedningens solidaritetsförklaring, och förmågan
att kunna ge och ta emot militärt stöd blir
en uttalad ambitionsnivå som återkommer
i olika sammanhang. Uthållighet är nödvändigt, men tillgänglighet är det som ska
prioriteras. För att nå detta, föreslås ett nytt
personalförsörjningssystem som helt bygger
på frivillighet.5 Mot bakgrund av detta väljer
riksdagen, om än med enbart tre rösters marginal, att förklara värnplikten vilande. Visst
7
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kvarstår behovet att folkförankra försvaret,
men det krävs alltså inte ett värnpliktsförsvar för att åstadkomma det. Istället är det
nu hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna och kontraktsförbanden som får
den uppgiften.6 Förankring av den nationella
krishanteringen lyfts istället fram och här
får frivilligorganisationerna en tydlig roll
för att ta tillvara och bejaka engagemang,
sprida information och även främja tilliten
i samhället.7

Pendeln svänger
I den proposition som läggs strax före sommaren 2015 har det säkerhetspolitiska läget
drastiskt skruvats åt. Rysslands annektering
av Krim, rysk militär upprustning, ökad militär övningsverksamhet i Östersjöområdet och
kränkningar av svenskt territorium genererar
ökat fokus på det nationella försvaret. Det
råder dessutom kaos i Mellanöstern, med
framväxt av terrororganisationer som IS/
Daesh. Parallellt med detta blir utmaningarna med påverkanskampanjer allt mer påtagliga, både här hemma och internationellt.
Hotskalan är bred och detta väcker ett starkt
behov av ökat fokus på nationellt försvar
och ett återupptaget civilt försvar.
I propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 betonas
att folkförankring av totalförsvaret är avgörande för Sveriges försvarsförmåga:
Hela det svenska samhället har en roll att
spela i totalförsvaret. Folkförankringen av
totalförsvaret har en avgörande betydelse för
försvarsviljan och ytterst för Sveriges försvarsförmåga. Folkförankring uppnås i förs
ta hand genom delaktighet och engagemang
bland befolkningen. Personalförsörjningen
av det militära försvaret spelar en viktig
roll för att skapa engagemang och delaktighet bland den svenska befolkningen.
Försvarsmakten behöver ett omfattande

8

stöd från hela samhället för att kunna lösa
sin uppgift att försvara riket.8

Personalförsörjningen av det militära försvaret spelar nu alltså åter en viktig roll i folkförankringen – en tydlig skillnad jämfört med det
närmast föregående inriktningsbeslutet.
Enligt propositionen bygger folkförankring bland annat på att det finns kunskap
om samt förståelse för samhällets och totalförsvarets behov vid kriser och krig och
informationsspridning om totalförsvaret är
en viktig del av de frivilliga försvarsorganisationernas funktion. Folkförankring förutsätter också att människor, utöver sin ordinarie
sysselsättning, intresserar sig för och direkt
engagerar sig i försvarets verksamhet. De
frivilliga försvarsorganisationerna liksom
den övriga tidvis tjänstgörande personalen
är av stor betydelse i det här avseendet.9
Det uttalade syftet med folkförankring
har alltså gått från att främst säkerställa
förtroendet för det militära försvaret och i
och med detta förutsätta ett värnpliktsförsvar,
via en strävan efter en bredare förståelse för
och kunskap bland medborgarna om krisberedskap, till att tillgodose en stadig förankring av totalförsvarets både militära och
civila dimension. Det militära försvaret har
i större utsträckning än det civila försvaret
kopplats ihop med folkförankringsbegreppet och den breda folkliga uppslutningen
kring säkerhets- och försvarspolitiken, som
framhölls av regeringen år 1995, har med
åren tonats ned.

Förutsättningar för
folkförankring
Tidigare säkerställdes ett folkförankrat försvar alltså främst av värnpliktsystemet. På den
tiden då värnplikten utgjorde en grund för
försvarets rekrytering och numerären var stor,
innebar detta att en stor del av befolkningen,
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även om det främst handlade om männen,
kom i kontakt med och kände delaktighet
i försvaret. Upplevelserna var säkert inte
odelat positiva, men de medförde sannolikt
en kunskap och insikt om Försvarsmaktens
roll och betydelse. Detta genererade ibland
ett fortsatt intresse, som kunde kanaliseras
inom någon av de frivilliga försvarsorganisationerna. Värnpliktssystemet hade helt enkelt
effekter som påverkade folkförankringen och
som dessutom var nära sammanlänkade med
de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet och medlemsantal. Det här behandlas
t ex mer utförligt i skriften från avd V ”Var
behövs frivilligheten?” från 2014.10
I takt med att det militära försvarets numerär minskade och personalförsörjningssystemet ersattes av ett system baserat på
frivillighet, ändrades förutsättningarna för
den här typen av folkförankring av det militära försvaret. Personalförsörjningen är
fortfarande viktig för folkförankringen, vilket framgår av den senaste inriktningspropositionen. Men insatsorganisationen idag
består av ca 50 000 anställda, inklusive
hemvärnet. Av Sveriges totala befolkning
utgör det ca 0,5 % av befolkningen. Ur ett
folkförankringsperspektiv kan just personalförsörjningen som verktyg därför anses
vara minimalt. Hur folkförankringen av det
militära försvaret ska kunna ökas inom ramen för personalförsörjningen är något som
den pågående utredningen En långsiktigt
hållbar personalförsörjning av det militära
försvaret också ska redovisa senare i år,11
men visst framstår förutsättningarna som
en utmaning. Stefan Ryding Berg framhåller t ex i sin utredning från 2014 vikten av
att Försvarsmaktens verksamhet görs känd
bland allmänheten, genom bland annat informationsdagar och förevisningar och att
totalförsvarskunskap bör kunna ingå i ämnet
samhällskunskap i skolan, för att säkerställa
folkförankring av försvaret.12

Vad gäller det civila försvaret är återuppbyggnaden ännu i sin linda. Många olika
aktörer har en viktig roll för att skydda
befolkningen, säkerställa samhällsviktiga
funktioner och stödja Försvarsmakten, och
för närvarande pågår arbete för att utveckla
förmågan att prioritera och fördela resurser
vid höjd beredskap. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner är självskrivna aktörer,
liksom givetvis frivilliga försvarsorganisationer och företag.
Riksdagens försvarsutskott gjorde under 2015 en uppföljning av information till
allmänheten om den enskildes ansvar och
beredskap vid en krissituation. Utskottet
konstaterar att informations- och utbildningsbehovet är stort och att många aktörer
har en viktig roll att fylla. Man konstaterar
även att staten behöver ta sitt ansvar, samordna sig mer och utforma tydliga riktlinjer om vad som gäller. Med hänvisning till
inriktningspropositionens tydliga fokus på
totalförsvar, noterar försvarsutskottet att åtgärder kopplade till civilt försvar, som bygger
på den civila krisberedskapen, inte alls finns
uttryckt i särskilt stor omfattning i dagens
informationsflöde.13 Här finns med andra ord
ett tydligt behov av riktlinjer och resurser för
att höja kunskapen, både hos aktörer som
förväntas vara pådrivande och hos övriga
medborgare för att säkerställa engagemang
och öka kunskap om ansvarsförhållanden
och förväntningar.
Man kan konstatera att Försvarsmakten
har blivit smalare och vassare, vilket har fört
med sig att det idag inte är så många som
kommer i kontakt med det militära försvaret.
Samtidigt står många centrala myndigheter,
länsstyrelser och kommuner inför utmaningen att börja återuppta planeringen för
det civila försvaret, som i dagsläget inte ens
finns på pappret. Visst har förstärkningar
skett, inte minst i och med inrättandet av
Myndigheten för samhällsskydd och bered
9
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skap som har en samordnande roll, men
mycket arbete återstår för att tydliggöra
vad det innebär och hur det ska fungera.
Förutsättningarna för folkförankring av
det samlade totalförsvaret kan idag alltså
tyckas skrala.

från insatsorganisationen är idag inte lika
stor.15 Det är inte långsökt att tro att detta
är en anledning till att medlemssiffrorna
med åren har minskat. Idag uppgår antalet
medlemmar i dessa organisationer till ca
400 000 personer, vilket utgör ca 4 % av
Sveriges befolkning.
Regeringen trycker på att formerna för
Civilsamhället och de frivilliga
att ta del av frivilligheten bör förbättras och
försvarsorganisationerna
att de frivilliga försvarsorganisationernas biAtt folkförankra är emellertid en uppgift drag till totalförsvaret bör stärkas. Hur ska
som inte enbart kan åläggas myndigheter detta då ske? Regeringen framhåller att det
och regionala och kommunala företrädare. vore bra om de frivilliga försvarsorganisaDe frivilliga försvarsorganisationerna har, tionerna i större utsträckning tillhandahålsom tidigare framgått, länge spelat en vik- ler riktade försvarsutbildningar kopplade
tig och uttalad roll vad gäller folkförank- till den enskildes militära profession, för
ring, inte minst av det militära försvaret. att på så vis stärka engagemanget för den
I det senaste försvarsbeslutet håller reger- tidvis tjänstgörande personalen. Därutöver
ingen med Försvarsberedningen om att fri- bör kommuner, centrala myndigheter och
villigorganisationerna är betydelsefulla för andra aktörer samverka mer med frivilligorganisationer.16
folkförankring:
I redovisningen ”Var behövs frivilligheFolkförankring bygger bland annat på att
ten?” föreslås en rad andra olika insatser
det finns kunskap och förståelse för samför att förbättra och utveckla de frivilligas
hällets och totalförsvarets behov vid kriroll. Förutom ökade ekonomiska resurser
ser och krig. Informationsspridning om
och
tydligare politiskt erkännande, föreslås
totalförsvaret är en viktig del av de frivilbland
annat tydligare kommunikation kring
liga försvarsorganisationernas funktion.
hur verksamhetsstödet kopplas till mål, en
Folkförankring förutsätter också att människor, utöver sin ordinarie sysselsättning,
översyn av förordningen och tydlighet kring
intresserar sig för och direkt engagerar sig
hur engagemanget kan tas tillvara.17 Det
i försvarets verksamhet. De frivilliga förfinns med andra ord en relativt stor utvecksvarsorganisationerna liksom den övriga
lingspotential för att dessa organisationer
tidvis tjänstgörande personalen är av stor
skulle kunna växa och därmed nyttjas i större
14
betydelse i detta avseende.
utsträckning.
Det finns även många andra aktörer i
Det finns idag 18 frivilliga försvarsorgani- samhället, utöver frivilliga försvarsorganisationer, och flera av dessa har verksamhet sationer, som bidrar till övergripande folkbåde inom det militära och civila försvaret. förankring. I sammanhanget vill jag givetvis
Synen på och förutsättningarna för de här gärna nämna Folk och Försvar. Upprinnelsen
till att Folk och Försvar bildades 1940 var en
organisationerna har dock under årens lopp
alltså förändrats. Tidigare hade de som upp- växande känsla bland både civila företrädare
gift att lämna ett omfattande stöd till det ci- för samhället och militära befattningshavare
att det fanns ett behov av att skapa en ökad
vila och militära försvaret. De är fortfarande
viktiga för totalförsvaret, men efterfrågan förståelse för utvecklingen i närområdet och
10
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en förståelse för vad som krävdes av var och
en. Det allvarliga läget kommunicerades även
från högsta politiska nivå. Statsminister Per
Albin Hansson betonade vikten av beredskap, självständiga initiativ och självständig handling av alla medborgare, om ett
angrepp skulle komma. Alla medborgare
skulle utgå från att eventuella budskap om
att motståndet skulle läggas ned, var falska.
En svensk tiger introducerades som påminnelse om tystnadsplikten, och en omfattande
organisation av drygt 2000 lokalombud, i
många fall förskollärare och förtroendemän
i föreningar och kommuner, för allmän informationsverksamhet byggdes upp genom
det statliga organet Folkberedskapen.18
Idag arbetar Folk och Försvar med kontinuerlig seminarieverksamhet och en omfattande utbildningsverksamhet som riktar
sig till unga. Genom den säkerhetspolitiska
utbildningen Minister för en dag möter Folk
och Försvar närmare 10 000 gymnasieelever
varje år. Den här utbildningsverksamheten finansieras av Försvarsmakten och MSB. Syftet
är att genom ett interaktivt rollspel sprida
kunskap om och skapa intresse för faktorer
som påverkar vår säkerhet. Engagemang
kan väckas på många sätt och för en yngre
målgrupp har rollspel som metod visat sig
fungera synnerligen väl. En annan angelägen målgrupp är blivande journalister och
kommunikatörer. Mötena med dem visar
att kunskapen om säkerhetspolitik, försvar
och frågor som rör samhällets krisberedskap
ofta är låg, men att engagemanget – dock
riktat åt annat håll – är stort.

Medier och skola
Medier spelar en grundläggande roll för att
sprida kunskap och information. På senare
tid har vi dock sett ett allt mer fragmentiserat
och mer snabbrörligt medielandskap. Detta
har i de flesta fall inneburit neddragningar

på redaktionerna för de etablerade och traditionella medierna. Många journalister har
som en konsekvens av detta behövt bredda
sig och täcka in allt fler områden. Givet att
en objektiv rapportering om olika skeenden i vår omvärld som påverkar eller kan
påverka vår säkerhet stärker kunskap och
medvetenhet bland befolkningen, kan den här
trenden givetvis framstå som en utmaning.
Neddragningarna på de etablerade mediehusen har sammanfallit med ett uppsving
för andra kanaler inom framför allt sociala
medier. Bloggar och andra fora samlar följare inom olika områden. Här förs initierade
diskussioner, men ofta tenderar dessa att
bli mycket specialiserade och ibland med
onyanserade budskap. Som verktyg för folkförankring fungerar en del av dessa, andra
är tvärtom kontraproduktiva.
Många vill gärna tillskriva skolan många
uppgifter. I läroplanen betonas vikten av
att förmedla och förankra respekt för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det
svenska samhället vilar på. Även om många
har lyft fram behovet av att skolan ska få en
uttalad roll gällande folkförankring, finns
inte något skrivet om detta i läroplanen för
grundskolan. Här finns potential, men det
förutsätter i så fall ett tydliggörande i läroplanen för att få genomslag.

Går det att mäta
folkförankring?
Om man vill mäta folkförankring, vad är det
man då egentligen ska mäta? Det finns inget
självklart svar på det, men det finns vissa
parametrar som ändå kan ge en fingervisning
om hur det står till med folkförankringen i
samhället. I januari presenterade MSB sin
senaste opinionsstudie om allmänhetens syn
på samhällsskydd, beredskap, säkerhetspolitik och försvar. Studien Opinioner har, och
11
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har haft i många år, folket i fokus. Vissa
aspekter är här särskilt intressanta, bland
annat hur befolkningen uppfattar omvärldsläget och den nationella sårbarheten, vilket
stöd man ger den förda försvarspolitiken
och hur man ser på sin egen beredskap och
försvarsvilja.
Vad säger då undersökningen?
Hur man uppfattar sin omvärld är en given
utgångspunkt, som sannolikt påverkar en rad
andra uppfattningar. I Opinioner framgår att
andelen personer som känner mycket eller
ganska stor oro över den politiska situationen i världen nu är den högsta sedan början
av 1980-talet. Hela 72 % känner oro för
den politiska situationen i världen.19 Oro
för utvecklingen i Mellanöstern, i Ryssland,
för terrorism, organiserad brottslighet och
stora flyktingströmmar dominerar.20 Nära
hälften av befolkningen bedömer att risken
för militära konflikter i Europa är mycket
eller ganska stor, vilket är den högsta siffran
sedan 1987. Drygt 60 % tror dessutom att
situationen är otryggare om 10 år.21
Kopplingen till sårbarhet av civil art i det
egna samhällssystemet tycks dock minimal.
Den absoluta majoriteten av de tillfrågade,
hela 90 %, tror inte att det kommer uppstå
någon brist på vare sig livsmedel, dricksvatten eller läkemedel under de kommande fem
åren.22 Detta är uppfattningar som blir särskilt intressanta om de jämförs med bedömningarna i den senaste nationella risk- och
förmågebedömningen från MSB. Här pekas
t ex förmåga att hantera störningar i el-,
dricksvatten- och läkemedelsförsörjning ut
som områden i behov av utveckling.23
Befolkningens förtroende för att Sverige
har beredskap att möta olika hot och kriser,
om sådana skulle uppstå, varierar. Enligt
Opinioner tycks medborgarna ha mest förtroende för att Sverige ska kunna möta de
utmaningar som man anser allra minst troliga,
som dricksvattenbrist och livsmedelsbrist.
12

Lägst beredskap bedöms Sverige ha för att
möta de hot som framstår som mest troliga,
som en terroristattack. Drygt 80 % bedömer
beredskapen för att möta ett militärt hot
som otillräcklig.24
Det som anses vara viktigast för ett trovärdigt militärt försvar, är förmågan att försvara
hela landet, medborgarnas försvarsvilja (här
definierat som vilja till väpnat motstånd om
Sverige anfalls), moderna vapensystem och
försvarsanslagens storlek. I studien framgår
att runt hälften av de tillfrågade föredrar ett
värnpliktsförsvar, vilket är den högsta siffran sedan frågan började ställas år 2003.25
Närmare 60 % vill att försvarsbudgeten ska
höjas26 och närmare 60 % anser att den försvarspolitik som har förts under de senaste
tre åren är ganska eller mycket dålig.27
Vad gäller det personliga engagemanget
kan nästan tre fjärdedelar tänka sig hjälpa
till vid en allvarlig störning eller olycka.28
Ca 50 % anser att Sverige absolut ska göra
väpnat motstånd vid en eventuell väpnad
attack, medan en fjärdedel tycker att Sverige
bara kanske ska försvara sig. Skillnaderna
mellan de senaste åren är marginella.29
Opinioner baseras på en webbenkät som
1 020 personer har svarat på, och attityder
som framkommer bör givetvis tolkas med
viss försiktighet. Samtidigt har frågorna varit
desamma under många år, så att tolka in en
trend ligger nära till hands. Min reflektion på
den senaste opinionsundersökningen är att
politikernas omvärldsbild stämmer överens
med befolkningens, vilket skulle utgöra en
central förutsättning för folkförankring. Men
de försvarspolitiska besluten tycks däremot
ha mer begränsat stöd. Ett lågt förtroende
för försvarspolitiken är något som i sammanhanget kan bekymra. De politiska beslut
som har fattats om att t ex göra värnplikten
vilande, har inte fått gehör hos en majoritet
av befolkningen. Bidrar detta till bättre förutsättningar för att stärka folkförankringen?
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Knappast. Något som också manar till eftertanke är den starka tron att vi inte kommer att drabbas av kriser av civil karaktär
och att om vi ändå gör det så kommer det
att kunna hanteras. Just sårbarheten i och
utmaningarna med flödes- och försörjningssäkerheten är något som definitivt borde
uppmärksammas mer. Det är en utmaning
som ju blir än mer allvarlig i händelse av
krig eller krigsfara.
Svaret på frågan hur det står till med folkförankringen idag, baserat på underlaget i
Opinioner, landar i ganska dåligt.

Avslutande reflektion
Det finns ett antal svårigheter med att studera
folkförankring. Till att börja med saknas en
tydlig definition av själva begreppet, och det
är inte heller helt självklart vad folkförankringen ska generera. I senaste inriktningspropositionen framgår att det är totalförsvaret
som ska folkförankras. Men vad innebär
folkförankring av det, egentligen? Det totalförsvar som ska folkförankras är i dagsläget
under uppbyggnad, vilket dessutom kan
föranleda frågan om det huvud taget går att
folkförankra något som för närvarande håller på att ta form. Går det att folkförankra
idén om ett modernt och nutidsanpassat
totalförsvar? Ett tydliggörande av vad folkförankring av totalförsvaret innebär skulle
vara välkommet.
Jag vill hävda att det ligger nära till hands
att förknippa folkförankring med medvetenhet om rådande läge, förutsättningar
samt vilja till engagemang och delaktighet.
Grunden, eller ”basplattan” för folkförankring om man så vill, är med detta synsätt
kunskap. I det här sammanhanget handlar
det om att förmedla kunskap om rådande
omvärldsläge och hur det svenska samhället
är byggt för att hantera de utmaningar som
kan uppstå, d v s det moderna totalförsvarets

funktion. En mycket viktig aspekt därutöver
är att kunna motivera de beslut som berör
och påverkar vår säkerhet.
De politiska företrädarna har givetvis en
nyckelroll i att tydliggöra och motivera vad
folkförankringen av totalförsvaret ska innebära. Idag råder relativt stor politisk enighet
om både det säkerhetspolitiska läget och
den försvarspolitiska inriktningen. Här har
försvarsberedningen fyllt en viktig funktion
för att förankra gemensamma ståndpunkter.
Det är bra och viktigt med en sådan ambition.
Det stärker det kommunikativa budskapet
både nationellt och internationellt. Men
det räcker inte. Även om det råder politisk
enighet, behöver diskussionen kontinuerligt
föras i olika sammanhang. Vad, hur och av
vem, är frågor som ständigt behöver förklaras för att främja en folklig uppslutning
kring besluten. Inte minst i dessa tider när
ett totalförsvar ska återuppbyggas, i vissa
avseenden från grunden. Tydliga riktlinjer
om vad som gäller, hur den militära och
civila dimensionen hänger ihop behövs. Att
få höra det från högsta politiska nivå, är det
mest effektiva tillvägagångsättet.
Vad gäller vem som ska folkförankra,
finns det utöver de självklara aktörerna en
rad organisationer som arbetar med frågor
som rör samhällets säkerhet på olika nivåer
och i olika former. Dessa är betydligt fler
än tidigare och bredden på dem är påtaglig.
Aktörer som inte har anammat den traditionella organisationsstrukturen kompletterar
dessutom med stor kraft. Om det är viktigt
med folkförankring och dessa aktörer bidrar,
finns ett stort mervärde i att säkerställa och
att förbättra förutsättningarna för dessa
att bidra.
För att återvända ännu en gång till Opi
nioner. Det råder för närvarande en ganska
signifikant oro för omvärldsutvecklingen,
liksom en känsla att den egna förmågan
att möta militära utmaningar är otillräck13
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lig. Samtidigt finns ett stort förtroende för
att kriser av civil karaktär, om de över huvud taget uppstår, kommer kunna hanteras.
Förståelsen för hur detta kan hänga ihop – och
en realistisk uppfattning om vad vi klarar
av – lämnar en del att önska. I ett sådant
här läge behövs folkförankring, och bättre
förutsättningar för att säkerställa den.
Författaren är generalsekreterare i Folk och
Försvar samt ledamot av KKrVA.
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Militære doktriner
– effektive styringsdokumenter eller teoretiske støvsamlere?

av Morten Andersen
Abstract
In the Western part of the world a military doctrine normally describes the basis for the military activity, gives guidelines for how the activity should be executed, and describes which
functions and capacities the military must possess and master in order to meet the demands
stated in the doctrine. To be acknowledged as functional and trustworthy, the doctrines at
the different levels must have the same message, and there must be consistency between the
written word and how the military operations are conducted. In this article I examine to
what degree the joint thinking in the American joint doctrine governed the content in the
U.S. Army and the U.S. Air Force operation doctrines before the Iraqi War in 2003, and to
what degree the guidelines in the joint doctrine were followed while the military operations
were executed.

i dag finnes det mye forskning på hvordan
militære doktriner utvikles og hvilken overordnet funksjon de har. I dette har vi sett at
tidligere godt forankrede rasjonalistiske syn
og perspektiv har blitt utfordret av mer institusjonelle og kulturbaserte perspektiver. Ideelt
sett skulle en tro at et lands doktriner styrer
hvordan de militære styrkene tilnærmer seg
militære operasjoner, hvordan disse styrkene
utrustes, utdannes og trenes, og hvordan de
militære operasjonene koordineres og ledes.
Men er det slik i virkeligheten?
Doktriner i de fleste nasjoner i dag et av
flere styringsdokumenter som sier noe om
hvordan militærmakten skal innordnes, men
hvilken funksjon de har, eller har tenkt å ha,
vil imidlertid kunne variere fra nasjon til
nasjon. Dette henger i første rekke sammen
med hvilken oppgave militærmakten har for
et lands sikkerhets- og forsvarspolitiske strategi, størrelsen på landets militære styrker,
alliansetilhørighet o s v. Ut i fra forskningen
på fagområdet kan en hevde at en militær

doktrine i grovt sier noe om hvordan militærmakten skal utrustes og trenes, hvordan
militære aktiviteter skal planlegges og ledes,
eller hvordan den skal utvikles for å realisere et lands strategi. En som forfekter et
slikt syn er dr Harald Høiback, som ut i fra
en omfattende studie av militære doktriner
hevder at doktriner enten er et verktøy for
endring, ledelse eller trening, eller en kombinasjon av disse.1
Da lite er sagt om hvordan en skal gå frem
for å finne ut hvilken konkret funksjon en
militær doktrine har, vil jeg i denne artikkelen
presentere en metode som muliggjør dette.
I korte trekk består min analysemetode av
tre deler: (1) å klarlegge hva en utvalgt overordnet doktrine sier om et spesifikt forhold
(det jeg ønsker å undersøke), (2) å sjekke
ut i hvilken grad det er samsvar mellom
beskrivelsen i den overordnede doktrinen
og tilsvarende doktriner på underordnet
nivå, og (3) å avdekke om det er samsvar
mellom det doktrinen beskriver og hvordan
15
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militære operasjoner faktisk blir gjennomført, altså graden av samsvar mellom teori
og praksis.
For å operasjonalisere denne fremgangsmåten vil jeg i denne artikkelen undersøke
i hvilken grad det er samsvar mellom det
den amerikanske fellesoperative doktrinen
(JP 3-0) sier er sentrale elementer innenfor
fellesoperasjoner, og hvordan dette overensstemmer med beskrivelsene i de tilsvarende
operasjonsdoktrinene på underordnet nivå i
U.S. Army (FM 3-0) og U.S. Air Force (AFDD
2-1). Hensikten med dette er å avdekke i hvilken grad den fellesoperative doktrinen er et
verktøy for endring i henhold til Høibacks
doktrinemodell. Deretter søker jeg, med utgangspunkt i et utvalgt empirisk materiale,
å avdekke i hvilken grad det var samsvar
mellom det doktrinen beskriver og hvordan
Operation Iraqi Freedom (OIF) ble gjennomført i praksis. Altså i hvilken grad den
fellesoperative doktrinen kan anses å være
et verktøy for ledelse i Høibacks modell.
Da jeg søker å avdekke graden av samsvar
mellom doktrinenes skrevne tekst og hvordan
OIF ble gjennomført i praksis, er det kun endrings- og ledelsesperspektivene i Høibacks
modell jeg behandler i denne artikkelen. Om
doktrinen også kan anses å være et verktøy
for læring har jeg lite empirisk grunnlag for
å si noe om, og dette perspektivet vil derav
ikke bli berørt.
Det er viktig å understreke at jeg med
utgangspunkt i min begrensede empiriske
undersøkelse ikke søker å fremvise allmenngyldige eller generaliserbare slutninger i forhold til hvilken funksjon mine tre utvalgte
doktriner har. Til dette kreves det mer omfattende studier med eventuelt sammenfallende
resultater. Min ambisjon er kun å fremvise en
metode som kan benyttes for å avdekke eller
anskueliggjøre en doktrines funksjon.
Jeg velger å undersøke doktrinene til U.S.
Army og U.S. Air Force da disse hadde de
16

mest fremtredende rollene i det amerikanske angrepet mot Bagdad, og fordi det er å
forvente at det eksisterer et motstridende syn
på hvordan fellesoperasjoner skal planlegges
og gjennomføres i de to forsvarsgrenenes
doktriner. Dette henger i første rekke sammen med at forsvarsgrenene i USA i årene
etter Vietnamkrigen etablerte sterke og svært
selvstendige fagmiljøer, som alle utviklet til
dels egne syn på militærteori og hvordan
krigføringen skal gjennomføres.
Det er allment kjent at den tradisjonelle
luftmaktsteorien i U.S. Air Force langt på vei
utviklet seg i en diametralt forskjellig retning
fra U.S. Army i synet på hvordan bruken av
den tunge ilden fra fly og andre luftbårne
plattformer best utnyttes. Der tradisjonelle luftteoretikerne forfekter at luftmakten
primært er et strategisk virkemiddel, og at
luftinnsatsene derav primært skal nyttes
for å bekjempe strategiske og operasjonelle
mål på dypet, har U.S. Army tradisjonelt
hevdet at flyinnsatser primært skal nyttes
i en eller annen form for direkte støtte til
en pågående eller planlagt bakkeoperasjon.
Enkelte hevder sågar at dialogen mellom
forsvarsgrenene i USA mer har vært preget
av konkurranse enn konstruktivt samarbeid,
da doktrinens målsetninger og innretninger
langt på vei har vært grunnlag for budsjettildelinger.2 Resultatet av dette kan være at
forsvarsgrenenes doktriner i liten grad har
latt seg integrere i et overordnet fellesskap,
det vil si i en fellesoperativ (Joint) tankegang.
Videre avgrenser jeg operasjonene i Irak i
tid til perioden med regulær konvensjonell
krigføring, altså fra midten av mars til den
irakiske organiserte motstanden kollapset i
midten av april 2003.
I artikkelens første del redegjør jeg kort
for selve doktrinebegrepet og introduserer
Harald Høibacks doktrinemodell. Deretter
gjennomfører jeg en analyse av den amerikanske fellesoperative doktrinen og de til-
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hørende operasjonsdoktrinene til U.S. Army
og U.S. Air Force. Med utgangspunkt i denne tekstanalysen gjennomfører jeg deretter
en studie av OIF frem til Bagdad var tatt.
Artikkelen avsluttes med en konklusjon i
forhold til artikkelens hensikt og forslag til
videre forskning.

Hvordan kan militære doktriner
studeres?
Som tidligere nevnt vil faktorer som et
lands sikkerhets- og forsvarspolitiske strategi, størrelsen på landets militære styrker,
alliansetilhørighet m m gi doktriner ulikt
innhold, struktur og innretning. På denne
bakgrunn vil det ikke uten videre være lett
å identifisere de faktorer som synliggjør hva
en doktrine er og hvordan den påvirker den
militære organisasjonen.
Etter den kalde krigens slutt har militære
doktriner og tilhørende doktrinestudier fått
større og større fokus i den vestlige verden.
Dette henger i første rekke sammen med at
med bortfallet av «jernteppet» forsvant de
tilhørende forsvarsplanene «ut med badevannet», mer eller mindre over natta, og
det var i dette vakuumet at behovet for en
militær doktrine gradvis vokste frem. Med
dette ble også doktrinearbeid gjenstand for
systematisk utvikling og granskning.
Selv om de fleste stater med en moderne
militærmakt i dag tillemper ulike former
for doktriner, er det ikke slik at det eksisterer en felles eller allmenngyldig sanksjonert
definisjon av begrepet doktrine, eller hva en
doktrine er, hvordan den skal utarbeides, hva
den skal omfatte, og hvordan den skal anvendes av de militære styrkene. Om en studerer
gjeldende forskning på fenomenet militære
doktriner ser en raskt at det eksisterer flere
ulike syn og meninger omkring dette, men en
kan allikevel hevde at de ulike synene på en
doktrines tilblivelse og funksjon i hovedsak

kan grupperes i tre teoretiske perspektiver
eller paradigmer; det rasjonalistiske, det
konstruktivistiske og det institusjonelle.
Det rasjonelle perspektivet tar sitt utgangspunkt i at doktrinens form og innhold følger
som et resultat av behovsprøvde objektive
krav og belegg. Altså at doktriner kommer til
gjennom en logisk analyse av de oppgavene
militærmakten skal løse og det operasjonsmiljøet den skal løse oppgavene i – altså
identifiserte funksjonelle behov og krav, og
at slutningene fra dette arbeidet bestemmer
hvilke rammer og prinsipper doktrinene skal
bygges på. En som tydelig fremfører et slikt
syn er Barry R Posen: «Military organizations
that face the prospect of actual combat need
a set of institutionalized principles about
how to fight. Modern militaries call this set
of priciples doctrine.»3 Doktrinens innretning ligger således til grunn for hvordan de
militære styrkene skal utrustes og trenes, og
hvordan de skal opererere i ulike situasjoner.
Det vil si at dersom politiske eller militære
myndigheter ser at det er behov for å endre
en doktrines innretning, som et resultat av
en endret sikkerhetspolitisk situasjon med
tilhørende justerte krav til de militære styrkene, vil dette igjen styre hvordan militærmakten utdannes, trenes og anvendes under
oppdragsløsning.4
I det konstruktivistiske perspektivet fremholdes det at det er mer subjektive vurderinger og behov innenfor den militære organisasjonen som styrer hvordan doktrinen
blir utformet og anvendes. I dette er det i
første rekke kulturelle forhold som f. eks
hvordan de militære styrkene ser på seg selv,
hvordan de definerer sine tildelte oppgaver,
og hvordan de ønsker å trene og opererere
som påvirker doktrinens innretning. Altså
er det organisasjonskulturens oppfatning
og plikttroskap mot felles definert mål som
i grad styrer doktrinen utforming. I tråd
med dette hevder Jan Ångström og Jerker
17

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

Widén at: «Doctrine can be understood as
religion – a set of beliefs».5 I dette perspektivet kan en derav hevde at den militære
ledelsen anvender doktrinen som et belegg
eller «brekkstang» overfor politiske myndigheter i forhold til økonomiske tildelinger og
operasjonstilnærminger.6
I det institusjonelle perspektivet vektlegges
i større grad byråkratiske behov for styring
og kontroll når en ser på hvordan doktriner
blir til og hvordan de utformes. Det vil si at
det er særinteresser innenfor ulike deler av det
sivil og militære etablissementet, f eks sivil departementsledelse, ledelsen i en forsvarsgren,
sentrale fagmiljøer, interesseorganisasjoner
m. fl., som i stor grad bestemmer hvordan
doktrinen utformes.7 I et slikt perspektiv er
prosessen med å utvikle en doktrine en kamp
mellom ulike særinteresser, som alle ønsker
sitt «fotavtrykk» i doktrinen og at doktrinen
utvikles i en bestemt retning. Denne formen
for byråkratisk maktkamp omtaler blant
andre Graham Allison og Philip Zelikow
som «Bureaucratic Politics and Behavior».8
Resultatet av en slik prosess blir en form for
sub-optimalisering, og at «kampen» medfører manglende funksjonell og rasjonell
forankring.
Mitt bidrag med denne artikkelen, der jeg
fremviser en metode for å avdekke graden
av samsvar mellom doktrinenes skrevne
tekst og hvordan militære operasjoner blir
gjennomført i praksis, faller i så måte inn i
det rasjonalistiske perspektivet på hvordan
militære doktriner kommer til og blir utviklet.
Men før jeg kan starte på dette arbeidet, ser
jeg behovet for å ta selve doktrinebegrepet
litt nærmere i ettersyn.
Begrepet doktrine har lange og dype røtter
i teologien, hvor det betegner ulike former for
læresetninger og instruksjoner. Begrepet tok
veien over i den militære termologien på det
sene 1800-tall, og siden første verdenskrig
har doktrine vært en etablert bestanddel i det
18

militære vokabular i vår del av verden.9 Det
er av forklarlige grunner ikke mulig å finne
en allmenn definisjon av doktrinebegrepet.
Dette henger sammen med at ulike nasjoner
har ulike behov når det gjelder militærmaktens funksjon og innretning. Imidlertid er
det noen sentrale fellestrekk i de aller fleste
definisjoner. For det første inneholder de et
element av autoritativ funksjon, det vil se
at de søker å skissere overordnede, og noen
ganger styrende, prinsipper eller læresetninger for hvordan militærmakten skal anvendes.
Og for det andre at det må utvises en visst
grad av skjønn når prinsippene kommer til
utførelse.
I praksis innebærer dette at den militære
innsatsen må avpasses i forhold til den politiske konteksten og tilhørende militære
målsettinger. På denne måten frembringer
doktrinen en offisiell og sanksjonert overbevisning om hva som fungerer i krig, og
tilhørende terminologi som beskriver og
forklarer hvordan militærmakten skal anvendes. Et slikt syn på doktrinedefinisjonen
sammenfaller godt med hva amerikanerne
kommuniserer i sin fellesoperative doktrine
fra 2001: «It provides military guidance
for use by the Armed Forces in preparing
their appropriate plans. It is not the intent
of this publication to restrict the authority
of the JFC from organizing the force and
executing the mission in a manner the JFC
deems most appropriate to ensure unity of
effort in the accomplishment of the overall
mission».10
Videre er de fleste doktriner visjonære i
sin innretning, det vil si at de sier noe om
fremtidens trusselbilde, de sier noe om hvilke
oppgaver militærmakten er tenkt å løse, og
de anskueliggjør hvilke ressurser i form av
mennesker, materiell og teknologi fremtidens utfordringer og oppgaver vil kreve. I
dette søker doktrinene å berede grunnen
for effektiv samhandling og koordinering,
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gjennom å synliggjøre hva militærmakten
tror det kan være lurt å gjøre eller forberede
seg på for å lykkes. Gjennom dette blir doktrinens innretning styrende for anskaffelse
av materiell og teknologi, metoder for trening og utdanning, og hvordan de militære
styrkene skal tilnærme seg operasjoner. Av
dette blir en doktrine institusjonaliserte antakelser om hva som virker i krig og militære
operasjoner.11
Imidlertid er det i diskusjonene rundt
synet på doktrinens autoritative funksjon
at vi ofte finner de sterkeste motkreftene og
kritiske røstene. Hvordan kan et så kaotisk
og raskt skiftende fenomen som krig overhode styres med forhåndsskrevne doktriner?
Hvordan kan en doktrine skissere overordnede og styrende prinsipper samtidig som
den fremholder at disse ikke må ses på som
en tvangstrøye? Utelukker ikke det ene det
andre? Dilemmaet for doktrineskriverne
blir derav hvordan beskrivelsen balanserer
militærteori og tilhørende konsepter med
den siste ervervede erfaring og kunnskap
fra nylig gjennomførte operasjoner. Det vil
si evnen til å dra ut essensen av det som av
brukerne og operatørene blir ansett å være
viktig i forhold til dagens realiteter. Om ikke
vil doktrinen lett bli ansett for å være utdatert
og “ute av synk” med virkeligheten. Eller
som Harald Høiback hevder i boken Krigens
vitenskap: «[...] enten blir de for styrende,
og dermed irrelevante, eller så blir de for lite
styrende, og dermed uinteressante».12 Eller
sagt på en annen måte: «[...] the challenge is
to construct good doctrine that is prescriptive without being constrictive. If doctrine
is constructed and construed so rigidly that
initiative is destroyed, then its forcefulness
will be channeled too narrowly […] ».13
Harald Høiback hevder vider at en doktrine må inneholde elementer av teori, kultur
og autoritet for å kunne virke effektivt. Med
teori mener han i denne sammenheng en

kunnskap som må kunne formuleres i ord,
slik at den kan anvendes i alle deler av den
militære organisasjonen den skal virke i. Altså
må doktrinen i tilstrekkelig grad forklare
alle i organisasjonen hvorfor de fastsatte
prinsippene virker, som en motkraft til alle
andre realistiske alternativer. Om den ikke
evner å forklare sine anbefalte læresetninger,
vil doktrinen mer fremstå som et reglement
eller instruks. På tilsvarende måte må en doktrine skrives med en klar tanke om hvilken
kultur den er tenkt å virke i, det vil si hvem
som skal anvende den.
For å belyse at en doktrine ikke nødvendigvis kan adopteres av en annen bruker, benytter
Høiback eksemplet fra Yom-Kippur-krigen
i 1973. I dette tilfellet hadde egypterne etter
20 år erfart at de ikke var i stand til å kopiere israelernes manøverorienterte krigføring,
men at deres styrke heller lå i evnen til å føre
en mer langvarig utmattelseskrig. I denne
sammenheng skal det selvfølgelig nevnes at
det kan oppstå et sprik mellom et lands offisielle doktrine, og det handlingsmønsteret
som kulturens militære styrker utfører. Det
siste elementet, autoritet, handler i korthet
om at noen med tilstrekkelig makt og myndighet forteller hvilke vurderinger som skal
gjelde i organisasjonen. Enkelte hevder derfor
at om en doktrine ikke evner å forklare sitt
budskap, at den ikke i nødvendig grad tar
hensyn til de som skal anvende den, og den
ikke har tilstrekkelig autoritativ tyngde utover
det dens egne argumenter tilkjennegir, er den
i en slik sammenheng ingen doktrine.14
Det er enkelte som hevder at om en ikke
utformer en formell doktrine for et lands
militære styrker, er det stor fare for at det
er andre og mer ubestemmelige mekanismer
som bestemmer hvordan og hva militærmakten tenker og gjør. Dersom en f eks i for stor
grad lar nylige erfarte antagelser om hva som
virker i krig få lov til å styre tenkningen i
den militære organisasjonen, er det ikke
19
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bare en overhengende fare for at en mister
kontrollen over hva som virker i krig, men
også hvorfor de antar dette. Resultatet kan
da bli, slik Pope-Hennessy sier det: «[…]
Instead of a General Staff doctrine, held in
common with comrades and chiefs, each
commander will have his own doctrine».15
Allikevel er det ikke slik at doktrinen skal
fortelle den militære sjefen hva han skal
gjøre, men heller hjelpe han med å avgjøre
hvordan han skal gjøre det. «[…] doctrine
doesn’t tell the commander what to do, it
tells him how to do what he wants to do».16
Av dette kan det hevdes at doktrinen blir
som språket; det kan enkelte ganger virke
hemmende, men uten en slik felles evne til
kommunikasjon blir det vanskelig å være
kreativ i samvirke med andre.17
Hvilken funksjon spiller så doktrinen?
Høiback gjør et forsøk på å klargjøre dette
gjennom å fremstille doktrinens tre bestanddeler i en enkelt modell; Høibacks doktrinetriangel.

autoritet

ng

Le

de

dri

En

lse

autoritet

anser er mest hensiktsmessig å gjøre i krig,
og hvilke tilhørende prinsipper en bør søke
å etterleve, vil doktrinen kunne fungere som
et koordinering- og ledelsesverktøy. Om en
derimot velger å legge større vekt på å forklare
teorien som ligger til grunn for den skisserte
operasjonstilnærmingen, og den kulturen som
kjennetegner organisasjonen, vil doktrinen
kunne virke som et viktig utdanningsverktøy
for organisasjonens nye medlemmer – en
søker altså å synliggjøre hva organisasjonen tror på og hva organisasjonen er. Og
avslutningsvis, om en i større grad velger å
vektlegge den autoritative siden, gjennom
å tydelig kommunisere hvilken kultur en
ønsker skal gjennomsyre organisasjonen,
vil doktrinen i sterkere grad kunne fungere
som et endringsverktøy.19
For å sammenstille doktrinens ulike funksjoner, fremstiller Høiback sammenhengen
mellom disse bestanddelene i en utvidet modell; doktrinetriangelens utfallsrom.
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Som modellen viser utgjør de tre hjørnene
doktrinens tre bestanddeler, og avhengig
av hvordan en velger å vektlegge disse tre
hjørnene kan doktrinen utformes for å fylle
ulike funksjoner. Om en vektlegger autoritativ
teori; det vil si å kommunisere klart hva en
20

Kort oppsummert ser vi at ulike nasjoner kan
vektlegge de tre hjørnene på forskjellig måte,
og derav utvikle ulike doktrinetradisjoner. Er
doktrinen utformet for en forsvarsorganisasjon som kun har som oppgave å forsvare
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eget territorium, eller er doktrinen ment å
være samlende for en militær ekspedisjonsstyrke? Slike generelle spørsmål er selvfølgelig
av interessante, men for det videre arbeidet
med denne artikkelen vil spørsmålet om hvilken doktrineinnretning og tradisjon som lå
til grunn for mine tre utvalgte amerikanske
doktriner stå sentralt. Var doktrinene først
og fremst utviklet for å gi styringskraft for
hvordan de amerikanske militære styrkene
skulle gjennomføre fellesoperasjoner, eller
var de mer utformet for å sikre at de ulike
forsvarsgrenene utviklet sine kapabiliteter
og kapasiteter i ønsket retning? Og vil det
fremkomme ulike svar på disse spørsmålene
om vi ser på den overordnede fellesoperative
doktrinen og de to underordnede forsvarsgrensvise doktrinene?
I tillegg er det verdt å merke seg at den militære organisasjonen normalt opererer med
doktriner for de ulike krigføringsnivåene,21
og innenfor de ulike forsvarsgrenene og funksjonsområdene.22 I praksis innebærer dette
at doktrinene inngår i et doktrinehierarki,
der doktriner på et overordnet nivå normalt styrer innholdet og innretningen av en
doktrine på et underordnet nivå. Det vil si
at en overordnet doktrine er autoritativ23
og har presedens,24 altså at endringer i en
overordnet doktrine legger føringer for tilsvarende endringer og oppdateringer i en
underordnet doktrine.

En analyse av Doctrine for
Joint Operations – Joint
Publication 3-0
Som jeg nevnte innledningsvis er det ikke
enkelt å bestemme en doktrines funksjon
ut i fra dens innhold, struktur og innretning. Derfor blir første steg i min metodiske
tilnærming å identifisere funksjonelle analysefaktorer i den fellesoperative doktrinen,

d v s empiriske indikatorer som beskriver
fenomenet fellesoperasjoner. Utvalget av
disse indikatorene er selektive, og er de som
jeg anser best belyser artikkelens hensikt og
målsetting. I dette fokuserer jeg på kritiske
forhold i det som inngår i JP 3-0s utledning
av begrepet fellesoperasjoner, og på forhold
der de to forsvarsgrenene kan ha motstående
interesser og hvor samordningsproblematikk
mellom de to forsvarsgrenene under gjennomføringen av fellesoperasjoner tydeligst
fremkommer.
Det er verdt å merke seg at jeg gjennom
valget av kun tre indikatorer prioriterer dybde
fremfor bredde, da disse tre muliggjøre en
mer detaljert gjennomgang enn flere indikatorer som ville gitt et større overordnet
innsyn. Det er i tillegg viktig å understreke at
jeg i dette arbeidet ikke har som mål å finne
frem til en objektiv og samlende definisjon
av begrepet fellesoperasjoner, men at jeg
hele tiden forholder meg til den beskrivelsen som fremkommer i den fellesoperative
doktrinen.
I sitt forord til Doctrine for Joint Ope
rations – Joint Publication 3-0, som er datert
10. september 2001, gir general Henry H.
Shelton sitt syn på doktrinens oppgave og
betydning, og hvordan den skal anvendes
av de amerikanske væpnede styrker. Det er
verdt å merke seg hans tydelige fokusering
på at denne doktrinen er det sentrale utgangspunktet og ledestjernen for hvordan
de amerikanske militære styrkene skal bli i
stand til å gjennomføre militære fellesoperasjoner. For å underbygge dette bruker han
sterke ord som core og fight as a joint team.
Videre fremkommer det av hans forord at
denne doktrinen har presedens, det vil se
har høyest rang, i forhold til andre doktriner
som beskriver hvordan felles-, integrerte og
multinasjonale operasjoner skal planlegges
og gjennomføres. Et annet viktig aspekt
er at doktrinen ikke bare gir føringer for
21
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hvordan fellesoperasjoner skal planlegges
og gjennomføres i dag, men den skal også
være visjonær og fremtidsrettet i forhold
til hvordan de amerikanske styrkene skal
bli i stand til å møte ukjente utfordringer i
fremtiden. Av dette kan en tolke at doktrinen er tenkt å være et “levende” dokument,
som med jevne mellomrom må oppdateres
for å møte endrede forutsetninger og nye
operasjonskonsept.
General Sheltons syn på doktrinens betydning og plass i det amerikanske doktrinehierarkiet blir bekreftet i doktrinens innledning.
Under overskriften Scope slås det fast at
doktrinen er grunnsteinen for alle dokument
som omhandler temaet fellesoperasjoner,
og at de grunnleggende prinsipper som her
omtales skal legges til grunn for hvordan de
amerikanske væpnede styrkene skal utføre
felles og multinasjonale operasjoner. Videre
blir det slått fast under overskriften Purpose
at doktrinen gir retningslinjer for hvordan
de væpnede styrkene skal utforme sine planer og tilnærme seg operasjoner, men at den
allikevel ikke er å betrakte som en regelbok.
Den gir dermed åpning for at Joint Force
Commander (JFC) kan organisere og gjennomføre operasjoner slik han finner det best
ut i fra den gitte situasjonen og sitt oppdrag. Et
annet viktig budskap som fremkommer under
overskriften Application, er at de prinsipper
og retningslinjer som beskrives i doktrinen
skal legges til grunn når avdelinger fra en
forsvarsgren blir underlagt eller støtter en
annen forsvarsgren. I tillegg forsterkes ytterligere budskapet om at doktrinens innhold har
presedens i forhold til de øvrige doktrinene
i hierarkiet.25 I praksis betyr dette at den
enkelte forsvarsgren må innarbeide denne
doktrinens prinsipper og retningslinjer i sine
doktriner, slik at de blir i stand til å forstå
og gjennomføre fellesoperasjoner ut i fra et
felles teoretisk utgangspunkt.26
22

Doktrinen tar sitt utgangspunkt i den
moderne krigens natur og de strategiske
behov nasjonen har. Derfor bygger den på
en balansert blanding av militærteori og
praktiske erfaringer. Målsettingen er å gi
JFC et bredt sett av handlingsalternativ i
hele spektre av dagens konflikter. Doktrinen
legger til grunn tankene om å oppnå økte
effekter gjennom teamarbeid og forente målsettinger, og gjennom synkronisering og integrasjon av de militære operasjonene i tid,
rom og hensikt. Videre hevder den at den
teknologiske utviklingen øker tempo, den
dødelige effekten og omfanget av militære
operasjoner. Den fellesoperative doktrinen
skal derfor være så fleksibel at den evner å
ta inn over seg teknologiske utviklinger, og
raskt kunne integrere nye utprøvde krigføringskonsepter som vil gi de amerikanske
styrkene et fortrinn i forhold til sine potensielle motstandere. I tillegg skal teknologiske
sårbarheter identifiseres og om nødvendig
beskyttes. Selv om mange av dagens konflikter
tar form av tradisjonell konvensjonell krig,
må JFC utvikle styrker med rett organisering
og tilstrekkelig fleksibilitet for å møte den
voksende asymmetriske trusselen.27
Videre sier doktrinen at JFC er autorisert
til å tildele oppdrag, omprioritere innsatser
og pålegge koordineringer mellom sine underlagte sjefer. I dette arbeidet skal JFC søke
å la de forsvarsgrensvise taktiske og operative
enhetene få operere mest mulig som organiske
enheter. Intensjonen er å møte JFCs behov
samtidig som de forsvarsgrensvise enhetene
beholder sin integritet. Doktrinen definerer
fellesoperative styrker (Joint Forces) som
unikt designet, sammensatt av behovsspesifikke enheter fra to eller flere forsvarsgrener,
og under kommando av en JFC med en fellesoperativ stab (Joint Staff). Disse fellesoperative
styrkene innbefatter operative kommandoer,
spesifiserte underordnede kommandoer og
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fellesoperative stridsgrupper, benevnt som
Joint Task Forces (JTF).28
Doktrinen fremholder at overlegenhet i
alle dimensjoner (Dimensional Superiority)
er den samlede effekten av det å beherske
luft-, land-, sjø-, rom-, elektromagnetisk- og
informasjonsdomenet. Gjennom dette vil
egne styrker kunne gjennomføre fellesoperasjoner uten at motstanderen kan gjennomføre effektive mottiltak. For å oppnå dette
må JFC og alle hans tilgjengelige styrker
ta initiativet fra første stund. Normalt vil
JFCs innledende operasjoner ha til hensikt
å etablere overlegenhet i luften og på havet.
Så snart luftoverlegenhet er oppnådd vil
egne styrker kunne gjennomføre operasjoner
uten fare for å bli påvirket av fly- eller missilangrep fra motstanderen. På tilsvarende
måte vil overlegenhet på havet tillate hurtig
tilførsel av personell, materiell og forsyninger. Videre sier doktrinen at det å beherske
rommet, det elektromagnetiske domenet og
informasjonsdomenet også er viktige elementer for å lykkes med gjennomføringen
av en fellesoperasjon. Gjennom å beherske
rommet får JFC ubegrenset tilgang til kommunikasjons-, vær- og etterretningssatellitter,
og samtidig som en enerett på det elektromagnetiske domenet og informasjonsdomenet vil muliggjøre reduksjon av motstandens
C2 og informasjonsoperasjoner. I sum vil alt
dette øke JFCs evne til å forstå motstandens
intensjoner, hans kapasiteter og handlinger,
samtidig som det vil gi han mulighet til å
påvirke befolkningens holdninger og forståelse av de pågående operasjoner.29
For å oppnå utholdenhet i de pågående
operasjoner skal JFC søke å føre operasjonene
i hele operasjonsområdets fulle bredde og
dyp. Dette innebærer å benytte alle tilgjengelige fly-, bakke-, sjø-, rom- og spesialstyrker
meste mulig samtidig, men med nøye gjennomtenkte kommando- og støtteforhold for
å skape effektiv utnyttelse. Selv om priori-

tetene mellom de ulike komponentene vil
endres i takt med stridens gang, vil enkelte
funksjoner som strategisk angrep, avskjæring
på dypet og PSYOPS være kontinuerlige aktiviteter. Gjennom dette skal motstanderens
moral og fysiske samhold gradvis svekkes,
og motstanderen bringes således nærmere
sitt kulminasjonspunkt.30
Videre avsetter doktrinen mye plass på å
forklare forholdet mellom lineære og ikkelineære operasjoner (Linear and Nonlinear
Operations). I takt med den teknologiske og
doktrinelle utviklingen hevder doktrinen at
de konvensjonelle styrkenes evne til å gjennomføre ikke-lineære operasjoner har økt i
betydelig grad. Mer effektiv våpenvirkning,
høyere tempo og operasjoner over et større
dyp er resultatet av denne utviklingen. Lineær
krigføring innebærer å føre operasjoner langs
fastsatte operasjonslinjer og med klart definerte fremre linjer for egne styrker. Fokus i
denne formen for krigføring ligger på å opprettholde landstyrkens posisjon i forhold til
andre egne styrker. Med denne styrken som
utgangspunkt kan egen sikkerhet forsterkes
og sammendragning av kampkraft gjennom
føres. I lineære krigføring blir sikring av
bakre områder og egne forsyningslinjer prioritert høyt. Ikke-lineær krigføring innebærer
imidlertid å gjennomføre parallelt pågående
operasjoner langs mangesidige operasjonslinjer fra utvalgte baser. I denne formen for
krigføring orienterer styrkene i forhold til
sine fastsatte mål, og mindre i forhold til
andre egne styrker. For å oppnå beskyttelse
fokuserer disse selvstendige styrkene mer
på situasjonsforståelse, mobilitet og egen
handlingsfrihet enn styrkekonsentrasjon.
Derfor blir C4I, mobilitet og innovative
logistikkmetoder avgjørende for å lykkes
med denne formen for krigføring.31
Et ytterligere forhold som doktrinen fremholder er manøver. I henhold til doktrinen
er den overordnede hensikten med manøve23
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ren å sette sin motstander i en ufordelaktig
posisjon. Derfor skal manøveren til egne
luft-, land og sjøstyrker alltid søke å bryte
motstanderens vilje til fortsatt kamp, og
gjennom fleksible innsatser knekke hans
styrkers moral og evne til å føre striden
med effektive og koordinerte enheter. Dette
innebærer kontroll på befolkningen, territoriet, viktige havområder og luftrom. Den
fysiske kontrollen og ødeleggelsen søker i
så måte å oppnå en psykologisk effekt hos
motstanderen.
Doktrinen hevder videre at de fellesope
rative styrkenes evne til å manøvrere i forhold
til motstanderens tyngdepunkter vil være
avgjørende for utfallet av en kampanje eller større operasjoner. Manøver er i denne
sammenheng midlet for å kraftsamle egen
kampkraft mot identifiserte avgjørende punkter, for derigjennom å skape overraskelse,
handlingslammelse og fysisk slagkraft. I tillegg vil den kunne forhindre virkninger av
motstanderens innsatser med presisjonsstyrte
våpen. For å oppnå vellykkede manøvrer
kreves ikke bare ild og bevegelse, men også
tempo og allsidighet.
På strategisk nivå innebærer manøver innsetting og posisjonering av styrker for tidlig
å kunne igangsette kampanjer eller større
operasjoner, mens operasjonell manøver er de
tiltak som JFC iverksetter for at taktiske slag
kan gjennomføres på rett tid og sted. Dette
innebærer normalt forflytninger av større
styrker og deres logistikk fra utgangsgruppering frem til posisjoner hvorfra de er innenfor rekkevidde av de fastsatte operasjonelle
målene. Alt av styrkeforflytninger innenfor
det definerte operasjonsområdet benevnes
normalt som taktiske manøvrer.32
Et annet sentralt element i doktrinens redegjørelse er den fellesoperative styrkens evne
til å gjennomføre interdiction.33 Gjennom
å distrahere, splitte, forsinke eller ødelegge
motstanderens bakkestyrker hevder dok24

trinen at interdiction er et av JFCs viktigste
verktøy. I dette arbeidet er luftkomponentsjefen (JFACC) den støttede sjef, og ansvarlig
overfor JFC for all air interdiction innenfor
hele JOA. De andre komponentsjefene er
understøttende sjefer til JFACC, men ansvarer samtidig for all interdiction innenfor
eget tildelt operasjonsområde. Interdiction
kan gjennomføres av ulike enheter i den
fellesoperative styrken, og få effekter både
på strategisk, operasjonelt og taktisk nivå.
Luft-, land-, sjø- og spesialstyrker kan alle
gjennomføre interdiction som integrerte deler
i deres større og overordnede oppdrag.34
For å belyse kompleksiteten i gjennomføringen av en fellesoperasjon fremhever
doktrinen videre hvor viktig det er for JFC
å synkronisere og/eller integrere manøver og
interdiction. Dette hevder doktrinen er et av
de mest dynamiske konseptene som JFC rår
over. Manøver og interdiction skal i denne
sammenheng ikke betraktes som separate
operasjoner mot en definert motstander, men
heller som komplementære operasjoner utformet for å oppnå JFCs mål med kampanjen. Gjennom å integrere og synkronisere
manøver og interdiction kan JFC skape et
uoverkommelig dilemma for motstanderen.
Dersom motstanderen forsøker å forhindre
manøveren vil hans styrker bli påført store tap
som et resultat av interdiction-operasjoner. På
tilsvarende måte vil hans forsøk på å minske
tapene av interdiction-operasjoner redusere
hans evne til å motsette seg manøveren. På
denne måten vil en synkronisering og integrering skape synergi av JFCs innsatser, og
derigjennom optimalisere styrkeforholdene
på operasjonelt nivå.
Interdiction langt inne på dypet av motstanderen kan umiddelbart få strategiske
og operasjonelle effekter, men anvendelse
av ressurser til dette kan i sin tur forsinke
innsatser med land- og sjøstyrker. Derfor må
JFC nøye avveie fordeler og ulemper med
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denne typen av operasjoner gjennom hele
kampanjen. For å unngå Blue-on-Blue, d v s
bli et offer for egen ildgivning, og samtidig
skape forutsetninger for effektiv utnyttelse
av tildelte ressurser, må en støttet sjef alltid
formulere en tydelig intensjon for sammenhengen mellom manøver og interdiction
innenfor sitt tildelte operasjonsområde. Hva
han ønsker å oppnå med de ulike innsatsene
vil deretter være styrende for hvordan de
understøttende sjefene planlegger og gjennomfører sine operasjoner for å hjelpe han
i å oppnå målsettingene. Under alle faser av
kampanjen må JFC være oppmerksom på,
og om nødvendig, prioritere de forhold som
direkte påvirker hans styrkers mulighet for
å manøvrere.35
Kort oppsummert ser vi at JP 3-0 et svært
omfattende dokument, som omhandler alt
fra amerikansk nasjonal sikkerhetsstrategi
til hvordan å lykkes med militære innsatser i
MOOTW (Military Operations Other Than
War). Etter å ha studert teksten er det imidlertid tydelig at doktrinen tar et kraftig oppgjør
med den tilnærmingen som lå til grunn for
krigføring i 1991. Det vil si bort fra tankene om separering og synkronisering av de
forsvarsgrensvise innsatsene, og over til en
tilnærming som vektlegger tett integrering
og helhetlig tenkning for å skape forbedret
fellesoperativ synergi. Allikevel er det ikke
ut i fra doktrinens struktur og innhold umiddelbart enkelt å identifisere om noen elementer under gjennomføring av kampanjer eller
operasjoner er sett på som viktigere eller har
høyere prioritet enn andre.
For å skape et riktig utvalg av indikatorer
for min påfølgende analyse velger jeg derfor å
gå tilbake artikkelens utgangspunkt, som er å
undersøke hvilken funksjon doktriner kan ha
for militærmaktens teoretiske innretning og
hvordan den gjennomfører sine operasjoner.
På denne bakgrunn har jeg kommet frem til
følgende tre empiriske indikatorer:

1) Overlegenhet i alle dimensjoner
Dette er nok den faktoren som best illustrerer
den fellesoperative tankegangen, da dette
krever at JFC og hans underlagte sjefer samordner sine innsatser i tid, rom og hensikt.
Uten en slik samordning kan innsatser i en
dimensjon ha begrenset effekt på det endelige
utfallet, da kompleksiteten i dagens militære
operasjoner i forhold til å bryte motstanderens motstandsvilje ofte krever koordinerte
flerdimensjonale innsatser.

2) Synkronisering og/eller integrering
av manøver og interdiction
Denne faktoren er også med på å fremvise
kompleksiteten og utfordringene ved gjennomføringen av fellesoperasjoner. For å oppnå full utnyttelse av alle tilgjengelige ressurser,
og derigjennom øke effekten av egne innsatser,
krever dagens militære operasjoner større
grad av samordning og integrering enn synkronisering og segregering. Etter min mening
er det et klart skille mellom synkronisering
og integrering. Med det første forstås arrangering av militære innsatser i tid, rom
og hensikt, mens det andre relaterer seg til
arrangering av innsatser for å skape en samhandlende militær styrke som ivaretar helheten i operasjonen. Selv om synkronisering
i sin enkleste form handler om å skille ulike
styrker i tid og rom for å unngå Blue-on-Blue,
vil det i de fleste situasjoner være ønskelig
med mer samordning og integrering for å
utnytte JFCs til tider begrensede ressurser.
Synkronisering foregår mest nedenfra og opp,
mens integrering starter med en samordnet
plan på toppen som binder sammen aktiviteter nedover på alle nivå i organisasjonen.
Synkroniseringen blir av dette et godt middel for å samordne taktiske aktiviteter på
bakken, mens integreringen mer fremstår
som et middel for å samordne innsatser på
det operasjonelle nivå. Derfor vil det trolig
25
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alltid være motstridende interesser på dette
området mellom spesielt landkomponenten
og luftkomponenten, både når det gjelder
doktrinelle innretningen og under gjennomføring av en fellesoperasjon.

3) Lineære og ikke-lineære
operasjoner
Som jeg beskrev tidligere har den teknologiske
og doktrinelle utviklingen av de konvensjonelle styrkenes evne til å gjennomføre ikkelineære operasjoner økt betydelig de siste
årene. Mer effektiv våpenvirkning, høyere
tempo og operasjoner over et større dyp er
resultatet av dette. På et slikt stridsfelt er
det ikke mulig å kun tenke endimensjonalt,
noe som i stor grad har vært vanlig innenfor landstridskreftene. På tilsvarende måte
har luftstridskreftene tradisjonelt ønsket
å gjennomføre operasjoner i et mer dynamisk operasjonsområde, der flystyrkene kan
operere mest mulig fritt i forhold til egne
bakkestyrker. Det er først i de tilfeller der
de støtter pågående bakkeoperasjoner at
de må ta spesielle hensyn til definerte linjer
og synlige grenser i forhold til egne bakkestyrker. På denne bakgrunn er også denne
indikatoren interessant når en skal undersøke
doktrinenes innretning, da den kan påvise
områder hvor de to forsvarsgrenene kan ha
motstridende interesser.

Militære doktriner – et
verktøy for endring?
Etter gjennomgangen av den fellesoperative
doktrinen er neste steg i min metodiske tilnærming å gjennomføre en tilsvarende kvalitativ
tekstanalyse av de to underordnede doktrinene, men nå vil fokuset være å undersøke
i hvilken grad innholdet i de tre doktrinene
samsvarer. Målet med denne delen av studien
er å identifisere hvilke likheter og ulikheter
26

som eksisterer mellom de tre doktrinene,
og om jeg gjennom analysen kan fastslå i
hvilken grad den fellesoperative doktrinen
kan anses å ha vært et verktøy for endring i
forhold til innholdet i de to forsvarsgrensvise
doktrinene. Ut i fra doktrinehierarkiet og
tanken om at en overordnet doktrine skal
være autoritativ og ha presedens i forhold
til innholdet i en underordnet doktrine, er
det å forvente at det teoretiske innholdet i de
to forsvarsgrensvise doktrinene i stor grad
samsvarer med innholdet i den fellesoperative doktrinen. Men er det slik?

U.S. Army’s
operasjonsdoktrine FM 3-0
Når en starter å lese hærdoktrinen ser en
raskt at det er flere forhold som skiller denne
fra den fellesoperative doktrinen. For det
første er strukturen og innholdsfortegnelsen
annerledes oppbygd. Av dette blir den sammenlignende analysen noe mer omfattende,
da mine utvalgte empiriske indikatorer behandles på flere ulike steder i doktrinen. For
det andre fokuserer doktrinen klart mer
på det taktiske nivå enn på det operasjonelle. Der den fellesoperative doktrinen tar
sitt utgangspunkt i JFC, legger hærdoktrinen naturlig nok sitt hovedfokus på Land
Component Commander (LCC).36 Dette
innebærer imidlertid ikke at det operasjonelle
nivået og gjennomføring av fellesoperasjoner ikke behandles, men at beskrivelsen tar
sitt utgangspunkt i landkomponentens rolle
som del av en fellesoperativ styrke. Det er
også verdt å merke seg at denne doktrinen er
datert 14. juni 2001, noe som betyr at den
er utgitt bare uker før den fellesoperative
doktrinen. En skal også merke seg at selv om
FM 3-0 ikke direkte henviser til JP 3-0, er
det på flere steder i doktrinen henvisninger
til andre dokumenter i JP 3-serien.37
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I sitt forord fremholder hærsjefen, general Shinseki, at doktrinen er autoritativ i
forhold til U.S. Army’s øvrige doktriner, og
at dens innhold og prinsipper skal ligge til
grunn for hvordan U.S. Army trener sine
avdelinger, utdanner sine ledere og hvordan
den gjennomfører operasjoner.38 I tillegg
fremholder doktrinen at om det oppstår
konflikt mellom innholdet i FM 3-0 og JP
3-0, er det den fellesoperative doktrinen som
har presedens. Disse forholdene utdypes ytterligere i et etterfølgende kapittel ‘Doctrine
and the Army’. Her understrekes ytterligere
doktrinens autoritative funksjon, samtidig
som det poengteres at den ikke skal anses
eller benyttes som en oppslagsbok.39
Doktrinen definerer fellesoperasjoner til å
være militære innsatser som blir gjennomført
av styrker fra to eller flere forsvarsgrener under en operasjonell ledelse. Landoperasjoner
og fellesoperasjoner er gjensidig avhengig
av hverandre, og landoperasjoner i sin natur er tilpasset fellesoperasjoner. Effektiv
integrering krever ikke felles kommando
på alle nivå, men krever en forståelse for
hvordan en oppnår synergi med fellesoperative styrker på alle kommandonivå. Det
er kombinasjonen av mangesidige og ulike
fellesoperative kapasiteter som tilsammen
gjør at den militære slagkraften blir sterkere
enn summen av de enkelte delene.40
Under punktet ‘The Unified Action Dimen
sion’ beskriver doktrinen hvordan landstyrkene, som del av en integrert og interoperabel
fellesoperative styrke, oppnår overlegenhet
i ulike dimensjoner. For å oppnå ønsket om
overlegenhet i alle dimensjoner synkronisere
JFC innsatsene fra de ulike komponentene,
og skaper forutsetninger for at de ulike styrkene oppnår sine målsettinger.41
I denne sammenheng fremhever doktrinen
at landstyrkene fortsatt er den sentrale aktør
i alle typer av militære konflikter, og at det
derfor er avgjørende å oppnå overlegenhet

på bakken. For å oppnå en avgjørelse må
motstanderens styrker i de aller fleste tilfeller
ødelegges eller bekjempes, og landområder
besettes for å svekke hans effektivitet og vilje
til fortsatt motstand. Landoperasjoner omfatter kontinuerlig kontakt med motstanderens
stryker innenfor tildelt operasjonsområde, og
innebærer parallelle og sekvensielle innsatser
for å ta kontroll på viktig terreng. Dette krever en kombinasjon av manøver, ild og andre
nødvendige elementer inntil motstanderen
er beseiret eller ødelagt.42
Videre fokuserer doktrinen på viktigheten
av å oppnå overlegenhet i informasjonsdomenet. I henhold til doktrinen gjennomføres
dagens militære operasjoner i et miljø der
flyten av informasjon til stor del ligger utenfor
militær kontroll. Samtlige statlige og ikkestatlige aktører utnytter dette miljøet for å
samle, behandle og spre sin informasjon.
Gjennom media påvirkes befolkningsopinionen av realtidsrapporteringer, og denne vil i
mange tilfeller kunne endre synet på konfliktens legitimitet. Gjennom god synkronisering
av etterretninger, overvåkning og rekognosering (ISR), informasjonshåndtering (IM) og
informasjonsoperasjoner (IO), oppnår egne
styrker en operativ fordel som kan utnyttes
for å ta og holde initiativet. Effektive ISR- og
IM-operasjoner muliggjør identifisering og
innsamling av den informasjonen som de
operative sjefene har behov for, og deretter
fordeler den til de som har behov for den.
Overlegenhet i informasjonsdimensjonen gir
JFC og hans underlagte sjefer mulighet for
å motta kvalitativ og tidsriktig informasjon,
noe som i sin tur muliggjør bedre beslutninger
og hurtigere handlinger enn sin motstander.
Gjennom hurtig fordeling av nåtidsinformasjon mellom alle involverte enheter muliggjøres synkronisering, og underordnede sjefer
får mulighet til å utøve initiativ.43
Det siste forholdet som doktrinen behandler i denne sammenhengen er overlegenhet i
27
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teknologidimensjonen. I alle moderne operasjon må de amerikanske styrkene forvente
at motstanderen besitter en viss mengde av
avanserte våpen. Dette kan innbefatte alt fra
Internett til masseødeleggelsesvåpen (WMD),
i tillegg til informasjonsbasert teknologi og
kapasiteter som satellittinformasjon, nattkapasitet og ulike typer av presisjonsvåpen.
Disse kan alene eller samlet å utgjøre en
form for asymmetrisk trussel, noe som må
være dimensjonerende for gjennomføringen
av ‘Intelligence Preparation of the Battle
Space’ (IPB).44
U.S. Army’s doktrine behandler temaet
synkronisering og/eller integrering av manøver og interdiction på flere ulike steder.
Elementer av dette beskrives første gang
under punktet Consideration for Unified
Action, der doktrinen først og fremst redegjør
for samordning mellom målvalg (Targeting),
koordinering av tung ildstøtte, og luft- og
rakettforsvar. For å skape effektiv ressursutnytting involverer JFC de ulike komponentene i targeting-prosessen. Gjennom å
utarbeide felles retningslinjer for fastsetting
av mål, kontinuerlig oppdatere den felles
utarbeidede mållisten, og fordele tilgjengelig målinformasjon, skaper JFC innsikt
og forutsetninger for effektiv utnyttelse av
ISTAR og bekjempningssystemer på alle
krigføringsnivå. Innenfor sitt tildelte AOR
fastsetter JFC egne operasjonsområder (AO)
for sine underordnede sjefer. I dette området
blir den operasjonelle sjefen understøttet sjef,
og ansvarer for å synkronisere all manøver,
ild og interdiction-operasjoner. Dette innebærer at han kontinuerlig må prioritere mål
i forhold til hvilke effekter som skal oppnås og tidspunkt for bekjempning. I denne
sammenheng er det å skape samordning og
synergi mellom de ulike operasjonsområdene
en stor utfordring for JFC. I sin søken etter
å oppnå maksimal utnyttelse av tilgjengelige
ressurser må han derfor prioritere mellom
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parallelt pågående operasjoner, og samtidig
gi nødvendige retningslinjer for koordinering
mellom operative sjefer på bakken og de
som understøtter operasjoner i hele AOR.
Eksempel på dette kan være innsatser med
fly mot mål som ligger innenfor en landoperativ sjefs operasjonsområde.45
Videre fremhever doktrinen at alle operative landstyrkesjefer til enhver tid må være
klar over det store potensialet som ligger i
å synkronisere manøver med interdictionoperasjoner. Derfor er det viktig at de forstår
sammenhengen mellom operasjoner i eget
operasjonsområde og de fellesoperasjoner
som foregår utenfor. Gjennom å foreslå
kombinasjoner av manøver og interdiction
i og utenfor eget operasjonsområde er de
med på å skape et voksende dilemma for
motstanderen. Landoperative sjefer må også
forstå den store operative rekkevidden og den
fleksibilitet som enhetlige luftinnsatser har.
Derfor må de være forberedt på å understøtte
luftkomponentens air interdiction utenfor
eget operasjonsområde med egne kapasiteter
som har operativ rekkevidde.46
Doktrinen hevder videre at integrering av
felles tung ildgivning forutsetter en innarbeidet forståelse og etterlevelse av fastsatte
kontrolltiltak for manøver og ildkoordineringstiltak (FSCM). For eksempel skal alle
luftinnsatser innenfor FSCL, både nærstøtte
(Close Air Support) og Air Interdiction, være
under kontroll og direkte ledelse av Forward
Air Controller (FAC) eller Tactical Air Control
Parties (TACP) for å sikre nødvendig sikkerhetsavstander fra målet til egne enheter.47
I doktrinen fastslås det at manøver og ild
er to vesentlig fremgangsfaktorer for å lykkes
under gjennomføringen av landoperasjoner.
Gjennom manøver skal egne styrker søke å
unngå motstanderens mest potente styrker
i ugunstige situasjoner, og heller engasjere
disse på tidspunkter og steder som gir egne
relative fordeler. På denne måten skaper og
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blottlegger manøveren motstanderens sårbarheter for bekjempning med egne målrettede innsatser. I dagens militære operasjoner
har presisjonsvåpen stor betydning for den
operasjonelle og taktiske manøveren, da de
gjennom sin treffsikkerhet tillater selektiv
målbekjempelse. På denne måten unngår
JFC å bruke mye tid og store innsatser av fly
og indirekte ild for å forme stridsfeltet. Uten
lang tids forutgående forbekjempning av
motstanderens posisjoner kan JFC hurtigere
iverksette avgjørende landoperasjoner, og
gjennom dette hindrer han at motstanderen
får mulighet til å reorganisere og ta initiativet.
Derfor er det avgjørende viktig at JFC nøye
balanserer formingsoperasjoner i forhold til
hva som er nødvendig for å lykkes med sine
påfølgende avgjørende operasjoner.48
Temaet lineære og ikke-lineære operasjoner blir beskrevet på flere steder i hærdoktrinen. Første gang det blir behandlet er under
punktet om operasjonsdesign, hvor begrepet
innledningsvis defineres. Her fremkommer
det at ikke-lineære operasjoner i dag er mer
vanlig en lineære, og at disse kan forekomme
i alle typer av militære operasjoner. I ikkelineære operasjoner manøvrerer avdelinger
mer eller mindre fritt innenfor AO, og orienterer etter tildelte og identifiserte mål i
stedet for grenser og andre egne styrkers
posisjoner. I tillegg fokuseres ikke-lineære
operasjoner rundt mangesidige avgjørende
punkter som, om de blir oppnådd, vil kunne
føre til sammenbrudd hos motstanderen.
For å paralysere og sjokkere motstanderens
styrker og sjefer krever denne typen av operasjoner en god situasjonsforståelse i direkte
kombinasjon med presisjonsild og hurtig
manøver. I lineære operasjoner er grenser og
manøver i forhold til andre egne styrker mer
avgjørende. Her gjennomføres bekjempning
av motstanderens styrker samordnet med
naboavdelinger, og manøveren begrenses
ofte av egne fremre linjer (FLOT – Forward

Lines of Own Troops). Dersom JFC mangler
nødvendig informasjon, og hans styrker er
tallmessig underlegne sin motstander, vil
han trolig anvende et slikt lineært operasjonsmønster. Doktrinen understreker videre
at lineære og ikke-lineære operasjoner ikke
ekskluderer hverandre, men at de gjerne anvendes i en gunstig kombinasjon. Egne styrker
i forhold til motstanderen og terrenget i det
aktuelle operasjonsområdet er faktorer som
er avgjørende for hvilken tilnærming JFC
velger i den enkelte situasjon.49

U.S. Air Force’
operasjonsdoktrine AFDD 2-1
I sin innledning slår flydoktrinen fast at den i
hovedsak skisserer retningslinjer for hvordan
ulike luft og rombaserte våpensystemer skal
anvendes innenfor hele spekteret av militære
operasjoner, fra atom eller konvensjonell krig
til MOOTW og operasjoner i USA. I tillegg
redegjør den for hvordan sjefer fra U.S. Air
Force skal planlegge og gjennomføre sine
tildelte oppgaver som operative sjefer for
forsvarsgrensvise, fellesoperative eller multinasjonale styrker.50 På tilsvarende måte som
FM 3-0 fokuserer denne doktrinen mest på
hvordan forsvarsgrenens operative styrkesjef
(JFACC) planlegger og gjennomfører sine
operasjoner, men den har allikevel en klar
innretning mot det operasjonelle nivå. Det
er også verdt å merke seg at denne doktrinen
ble utgitt 22. januar 2000, hvilket betyr at
den er eldst av mine tre utvalgte doktriner,
og at den også så dagens lys før terrorangrepene på USA i 2001. En annen interessant
observasjon er at det på doktrinens fremside
fremgår at publikasjonen er et komplement
til Joint Publication 3-0; Doctrine for Joint
Operations.51 På tilsvarende måte som de
to øvrige doktrinene fremholder AFDD 2-1
sin autoritative funksjon, men at militære
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sjefer må tilpasse dens innhold og prinsipper
til den gitte situasjon.52
Det er verdt å merke seg at doktrinen
ikke fremfører en egen definisjon av begrepet fellesoperasjoner. Den nøyer seg med å
skissere et mer overordnet syn på hva JFCs
kampanje krever for at den skal lykkes. For
å oppnå de fastsatte nasjonale og multinasjonale målsettinger hevder doktrinen at dagens
militære operasjoner krever at luft-, land-,
sjø-, rom- og spesialoperasjoner integreres,
og at disse sammen med andre nasjonale og
multinasjonale innsatser harmoniseres med
diplomatiske, økonomiske og informasjonsmessige virkemidler.53
Innledningsvis definerer doktrinen begrepene funksjon (Function), effekt (Effect) og
oppdrag (Mission). Under redegjørelsen av
funksjonsbegrepet behandles de elementer
som inngår i luftmakten. Disse er offensiv
luftinnsatser (Counterair), offensive rominnsatser (Counterspace), offensive sjøinnsatser (Countersea), offensive bakkeinnsatser
(Counterland), strategiske angrep (Strategic
Attack) og offensive informasjonsinnsatser
(Counterinformation). Alle disse innsatsene
skal på sin måte muliggjøre oppnåelse av
overlegenhet i alle dimensjoner. Hvordan
disse vil anvendes avhenger imidlertid av situasjonen og hvilke effekter som skal oppnås.
Om tiden tillater det vil eksempelvis offensive
luftinnsatser innledningsvis benyttes for å
oppnå effekten luftoverlegenhet, og offensive
bakkeinnsatser for å oppnå effekten isolering
på slagfeltet.54 For å oppnå overlegenhet på
havet anvendes luftstyrkene til å bekjempe
motstanderens overflatefartøy og undervannsbåter, overvåkning av havområder og
minelegging.55 Videre definerer doktrinen
offensive informasjonsoperasjoner som de
tiltak som iverksettes for å etablere overlegenhet og kontroll i informasjonsdomenet.
Slike tiltak kan f. eks være flyangrep mot
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motstanderens radarstasjoner og kommunikasjonsnoder, og innsatser med elektronisk
krigsfly.56
Under punktet om asymmetrisk strategi
behandler doktrinen også hva som kreves
for å oppnå full overlegenhet i alle dimensjoner. Det fremkommer tydelig at doktrinen
tar avstand fra den mer tradisjonelle måten
å drive konvensjonell krigføring på, det vil
si utmattelse og tilintetgjørelse, og heller
ønsker å overgå til hva den kaller the New
American Way of War. I denne formen for
krigføring skal de amerikanske styrkene søke
å benytte en mer asymmetrisk strategi, det vil
si at overlegne militære innsatser fokuseres
mot svakheter i motstanderens organisasjon,
eller direkte angriper hans identifiserte tyngdepunkter. I denne sammenheng redegjør
doktrinen for de elementer som den anser
må omfattes av denne strategien.57
For det første er det et ønske at innsetting
av egne styrker skal skje så sikkert og hurtig
som mulig, og med riktig sammensetning og
til rett tid. Derfor må JFC gjennomføre en analyse av operasjonsområdet før operasjonen
igangsettes. Dette innebærer en systematisk
gjennomgang av all innsamlet informasjon
om mulige trusler og muligheter i forhold til
nasjonale interesser, og hvordan det tildelte
operasjonsområdet best kan utnyttes under
gjennomføringen av operasjonen.
For det andre at innsetting og anvendelsen
av egne styrker optimaliseres, og motstanderens muligheter tilsvarende reduseres. I dette
må JFC i nødvendig grad søke å beherske det
fysiske domenet og informasjonsdomenet. I
praksis innebærer dette at egne styrker og
forsyningslinjer sikres slik at JFC oppnår
handlefrihet i forhold til innsetting, manøvrering og bekjempning av motstanderen,
hvilket krever en rekke aktive tiltak for å
sikre overlegenhet i luftrommet, på havet, i
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det elektromagnetiske spekteret, og innenfor
informasjonsdomenet.
For det tredje at egne styrker bringes i
en fordelaktig posisjon i forhold til motstanderen i forkant av et slag eller trefning.
Gjennom dette blir manøver en avgjørende
faktor for å oppnå luftoverlegenhet. Dette
innebærer hurtig innsetting av raske og mobile fellesoperative styrker for å distansere
og utmanøvrere motstanderens tilsvarende
styrker. Flystyrkenes hastighet, rekkevidde og
fleksibilitet gjør dem således godt egnet for
avgjørende manøvrer i forhold til motstanderen og den effekt JFC ønsker å oppnå.58
Doktrinen behandler ikke synkronisering
og/eller integrering av manøver og interdiction i et eget punkt, men beskriver deler av
fenomenet på ulike steder. Under gjennomgangen av begrepet Counter Air beskriver
doktrinen hvilke ulike oppdrag luftstridskreftene kan tildeles. Et av disse er angrep mot
bakkemål (Surface Attack). Dette innebærer
luft-til-bakke-innsatser for å rive opp eller
ødelegge utvalgte mål som for eksempel
flybaser, flybunkere, drivstoff- og ammunisjonsdepoter, og C2-installasjoner.59
I samme avsnitt forklares også begrepet
Counter Land. Dette omfatter alle de tiltak som flystyrkene iverksetter for å oppnå
overlegenhet på bakken, gjennom å svekke
eller ødelegge motstanderens bakkestyrker.
Dette kan enten oppnås gjennom direkte
eller indirekte støtte til egne bakkestyrker,
eller gjennom å bekjempe bakkemål som
på et senere tidspunkt kan påvirke gjennomføringen av bakkeoperasjonen. Slike
innsatser har som oftest størst effekt dersom
de kan settes inn på store avstander fra selve
stridshandlingene og mot områder hvor motstanderen eksponerer sine sårbarheter. To av
disse innsatsene blir i doktrinen omtalt som
Air Interdiction og direkte flystøtte (CAS,
Close Air Support).60

Air Interdiction defineres som den luftmanøveren som har til hensikt å ødelegge,
rive opp, avlede eller forsinke motstanderens
bakkepotensial før den kan benyttes effektivt
mot egne styrker, eller på annen måte for å
oppnå sine målsettinger. Slike innsatser blir
enten gjennomført som en integrert del av en
overordnet plan for interdiction, eller som
en mer lokal innsats for å understøtte oppståtte behov hos egne bakkestyrker. Størst
effekt oppnås når luftavskjæring integreres
med innsatser på bakken.61
Direkte flystøtte omfatter alle innsatser fra
luften som har til hensikt å direkte understøtte egne bakkestyrker. Da slike innsatser
rettes mot mål som er i direkte kontakt med
egne styrker, må disse nøye koordineres og
integreres med ild og manøver på bakken.
Selv om direkte flystøtte ikke er den mest effektive måten å utnytte luftmakten på, kan
det i enkelte kritiske situasjoner være den som
best gir ønsket effekt i målet. For at denne
flystøtten skal bli så sikker og effektive som
mulig, vil slike innsatser kontrolleres og ledes av spesialutdannet personell fra U.S. Air
Force. Taktisk kontroll av direkte flystøtte
ligger alltid hos luftkomponentsjefen, og
ikke hos bakkekomponentsjefen.62
I den delen av doktrinen som beskriver
gjennomføringen av operasjoner er det vanskelig å finne konkrete beskrivelse av hvordan synkronisering og/eller integrering av
manøver og interdiction skal skje. Mye av
utgangspunktet for hvordan en militær operasjon gjennomføres er i henhold til doktrinen
targeting-prosessen. Resultatet av denne er en
overordnet angrepsplan (MAAP – Master Air
Attack Plan), hvor det fremkommer hvordan
sammensetningen og bevæpning for de ulike
flyinnsatsene skal organiseres. I denne sammenheng sier doktrinen at MAAP må tilpasses den rådende situasjonen på slagfeltet, og
være så fleksibel at den muliggjør flystøtte
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til bakke- og sjøstridskrefter. I forhold til de
fastsatte målsettingene må gjennomføringen
ikke kun basere seg på innsatser med fly
og rombaserte systemer, men muliggjøre
integrering av bakke- og spesialstyrker for
å oppnå synergi.63
Doktrinen behandler ikke lineære og ikke-lineære operasjoner som et eget begrep.
Imidlertid kan en tolke ut elementer av disse
på ulike steder i teksten. Under redegjørelsen
av offensive bakkeinnsatser fremkommer
det at luftinnsatser enten skjer i direkte eller indirekte støtte til bakkestyrkene, eller
gjennom angrep mot mål som på et senere
tidspunkt kan påvirke egne styrker.64 Videre
beskriver doktrinen fenomenet avgjørende
stopp (Decisive Halt). Her anvendes egne
luftinnsatser for å stoppe motstanderens bakkestyrker før de når sine mål, for eksempel
et bestemt terrengavsnitt. I prinsippet starter
slike luftoffensiver på et tidlig tidspunkt, og
kan ideelt gjennomføres i god tid før egne bakkestyrker blir innsatt i operasjonsområdet.65
Selv om ikke dette er i direkte samsvar med
den beskrivningen som gis i JP 3-0, så viser
den noe av kompleksiteten i forholdet mellom
pågående luft- og bakkeoperasjoner.
Under gjennomføringen av luftoperasjoner fokuserer doktrinen mye på hvilke kontrolltiltak som må iverksettes for å oppnå
ønsket effekt og unngå unødvendige egne
tap. Et viktig element i dette er et luftkontrollsystem (TACS – Theater Air Control
System). Hensikten med dette systemet er
å skape enhetlig kontroll over alle luft- og
bakkeelementer som inngår i fly- og luftvernoperasjoner. I tillegg inngår ulike typer
av sensorer, samvirkeoffiserer fra de andre
komponentkommandoene og kommunikasjonssystemer.66
Når en sammenligner innholdet i de tre
empiriske indikatorene i de utvalgte doktrinene, ser en at det er et visst samsvar. Først
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og fremst er det flere likheter mellom JP 3-0
og FM 3-0, om ikke på selve strukturen, så i
innholdet i indikatorene. Om dette er resultat av at det er disse to som ligger nærmest
hverandre i forhold til utgivelsestidspunktet
er vanskelig å si, men at det har vært en
viss grad av samvirke under utarbeidelsen
er rimelig å anta. Imidlertid sier AFDD 2-1
på sin forside at doktrinen er et komplement til JP 3-0, noe som klart indikerer at
U.S. Air Force har forstått denne doktrinens
overordnede rolle i forhold til utarbeidelsen
av sin egen doktrine. Allerede her kan en
se spor av at den fellesoperative doktrinen
har en autoritativ og styrende funksjon i
forhold til de underordnede forsvarsgrensvise doktrinene.
Innenfor den første indikatoren (overle
genhet i alle dimensjoner) behandler JP 3-0
og AFDD 2-1 alle dimensjoner, det vil si
land-, sjø-, luft-, rom-, elektromagnetisk- og
informasjonsdomenet. Her fremkommer det
at det er en klar sammenheng dem imellom,
og at det må oppnås overlegenhet i alle dimensjoner for at JFC fullt ut skal lykkes
under gjennomføringen av en fellesoperasjon. FM 3-0 på sin side behandler bare
tre av disse, nemlig land-, informasjons- og
teknologidomenet. Av dette ser en at U.S.
Armys doktrine har gjort et selektivt utvalg,
noe som trolig henger sammen med at det er
i disse tre landstyrkene best kan bidra med
effekter. I tillegg opererer denne doktrinen
med teknologidomenet, et begrep som ingen
av de andre to benytter. Går en derimot inn
og studerer innholdet i dette begrepet ser en
at det er mange likheter med det som i de
andre to doktrinene blir omtalt som informasjons- og romdomenet.
Når det gjelder den andre indikatoren
(synkronisering og/eller integrering av manøver og interdiction) finner vi også her noen
likheter, men også noen nyanseforskjeller. For
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det først peker alle tre på at prosessen med
målutvelgelse er et viktig første skritt for å
oppnå synkronisering mellom innsatser fra
de ulike arenaene. Gjennom å involvere alle
komponentkommandoene i denne prosessen
kan JFC oppnå større forståelse for helheten,
og samtidig sikre at alle nødvendige mål blir
identifisert og prioritert. Et annet område som
alle tre påpeker som viktig, er den effekten
godt gjennomførte interdiction-operasjoner
har for egne bakkestyrker. Om en studerer
teksten nøye ser en allikevel at det er en
liten forskjell på FM 3-0 og AFDD 2-1 på
dette punktet. For U.S. Air Force er det et
klart ønske at slike operasjoner kan gjennomføre før egne bakkestyrker ankommer,
eller mot mål som ikke er i direkte kontakt
med egne styrker. U.S. Army på sin side anser
imidlertid at slike innsatser blir gjennomført
i et mer direkte samvirke med pågående
bakkeoperasjoner. I tillegg fokuserer FM
3-0 mye på hvordan operasjonsområdet må
inndeles for at en slik integrering mellom de
ulike komponentene skal bli så effektiv som
mulig, mens AFDD 2-1 ikke ser dette som
avgjørende for en effektiv gjennomføring. På
dette området er det derfor størst samsvar
mellom JP 3-0 og FM 3-0.
Det er nok allikevel under behandlingen av
den siste indikatoren (lineære og ikke-lineære
operasjoner) at vi ser de klareste forskjellene
mellom de tre utvalgte doktrinene. Her er
det langt på vei samsvar mellom JP 3-0 og
FM 3-0, både når det gjelder selve innholdet
i beskrivelsen og faktorens betydning for
gjennomføringen av en fellesoperasjon. U.S.
Air Force’ doktrine behandler derimot ikke
disse forholdene som egne punkter, og hva
doktrinen mener om dette er derfor vanskelig
å identifisere. Allikevel mener jeg å kunne
tolke et ønske om et mer lineært operasjonskonsept i denne doktrinen, da doktrinen
hevder at offensive luftinnsatser mot bak-

kemål ideelt bør skje i god tid før egne bakkestyrker kommer inn i operasjonsområdet
og mot mål som ikke er i direkte kontakt med
egne styrker. På denne måten unngår JFC at
det oppstår unødvendige konflikter mellom
egne fly- og bakkestyrker under gjennomføringen. De andre to doktrinene er på sin side
mer opptatt av at JFC ut i fra den rådende
situasjon skal kunne velge mellom lineære
og ikke-lineære operasjonskonsepter.

Militære doktriner – et
verktøy for ledelse? En
analyse av Operation Iraqi
Freedom
For å avklare i hvilken grad den fellesoperative doktrinen kan anses å være et verktøy
for ledelse vil jeg i denne delen gjennomføre en analyse av OIF frem til Bagdad er
tatt. Det er verdt å merke seg at analysen
av OIF kun baserer seg på åpne kilder, og at
disse i all hovedsak er skrevet i tidsrommet
2003–2007. Altså mer eller mindre parallelt
med gjennomføringen eller forholdsvis kort
tid etter at president Bush annonserte at
krigen var over. Umiddelbart kan en tenke
seg at jo lenger tiden går etter gjennomføringen av OIF, jo bedre og bredere vil
omfanget av relevante kilder bli. Etter et
relativt omfattende søk viser det seg imidlertid at interessen for å studere og evaluere
den konvensjonelle angrepsoperasjonen inn
mot Bagdad i 2003 avtar etter 2006/2007.
Dette antar jeg henger sammen med den
etterfølgende stabiliseringsoperasjonen, og
den tilhørende brutale opprørskrigføring
som koalisjonsstyrkene opplevde at tiltok
i styrke fra 2004. Hvorfor bruke tid på å
evaluere en krig de amerikanskledede koalisjonsstyrkene vant overlegent, når en heller
kunne studere og “bryte ny mark” innenfor moderne opprørsbekjempning, der de
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militært overlegne amerikanskledede koalisjonsstyrkene hadde store problemer med å
slå ned tilsynelatende svake og uorganiserte
opprørsgrupper de påfølgende 7-8 årene.

Operation Iraqi Freedom

krigen ikke skulle utvikle seg til en regional
storkonflikt.69
I store trekk foreskrev planen for OIF et
parallelt angrep i flere dimensjoner, både
i luften, på bakken og på havet. Tanken
var at samordnede angrep fra flere ulike
retninger tidlig ville føre til systemkollaps i
Iraks politiske og militære ledelse, noe som
igjen ville begrense de militære innsatsene
i tid og omfang.70 Jo tidligere koalisjonen
kunne overgå til operasjonens fase IV, d v s
stabilisering, jo større var sjansene for en
tidlig normalisering av Irak.

Luftoverlegenhet

Kart nr. 1: Koalisjonens angrep i grovt frem til
Bagdad faller67

Det er liten tvil om at koalisjonen i OIF
umiddelbart søkte å oppnå overlegenhet i alle
dimensjoner for å skape maksimal handlefrihet for egne styrker. Imidlertid viste det seg
at koalisjonen også hadde andre hensikter
med denne overlegenheten. Den 30. mars, det
vil si 10 dager etter at bakkeangrepet startet,
uttalte Commander-in-Chief CENTCOM
General Tommy Franks at han hadde oppnådd en slik grad av overlegenhet i luften og
på bakken at Saddam Hussein ikke lenger
hadde mulighet for å anvende masseødeleggelsesvåpen mot sine naboland i vest.68 På
denne måten hadde Franks nå oppnådd hva
han lovet president Bush under briefingen
den 28. desember 2002, der presidenten
klart hadde understreket viktigheten av at
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I sin bok Operation Iraqi Freedom beskriver
Walter J. Boyne noen av de tiltakene som
amerikanerne i en drøy 10-årsperiode gjennomførte for å forsvare Kuwait og SaudiArabia mot en eventuell ytterligere irakisk
aggresjon. Disse tiltakene ble igangsatt allerede i forlengelsen av Golfkrigen i 1991.
Foruten detaljert planlegging for å avskrekke,
og om nødvendig militært forsvare disse
landene, utførte amerikanske og britiske
flystyrker detaljert kartlegging av de irakiske
militære disposisjoner mens de håndhevet
flyforbudssonene over Irak. For ytterligere å
øke presset på Saddam Hussein i forkant av
OIF, endret CENTCOM sine ROE (Rules of
Engagement) for flyinnsatsene i flyforbudssonene, noe som igjen resulterte i at alliansen
gjennomførte over 8 600 luftinnsatser mot
irakiske luftforsvars- og C2-installasjoner i
perioden juli 2002 til 19. mars 2003. Selv om
flyinnsatsene i forkant av bakkeoffensiven
i OIF ikke var like omfattende som i 1991,
var resultatet av den strenge håndhevelsen
av flyforbudssonene at koalisjonen i stor
grad hadde skapt grunnlaget for å etablere
luftoverlegenhet i de innledende fasene av
OIF.71
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Når koalisjonen i tillegg i timene før bakkeoperasjonen intensiverte anvendelsen av
satellitter, UAV, ulike typer av etterretningsfly
og presisjonsvåpen, ble resultatet at Irak ikke
lenger rådde over kapasiteter som kunne
utgjøre en reell trussel mot amerikanske og
britiske fly i operasjonsområdet.72 Spesielt
viste det seg at det brede utvalget av UAV,
over 10 typer med ulike kapasiteter, hadde stor effekt på koalisjonens operasjoner.
Kombinasjonen av den høytflygende RQ-4A
Global Hawk og den mer bakkenære Dragon
Eye, sammen med andre ISR-enheter som
for eksempel JSTAR,73 ga JFC et nær sagt
totalt bilde over alle irakiske forflytninger i
operasjonsområdet.74
Som allerede nevnt var det mange eksperter, både militære og sivile, som i forkant
av krigen hevdet at OIF ville bli innledet
med omfattende luftinnsatser tilsvarende de
verden var vitne til under Golfkrigen i 1991.
Walter J. Boyne hevder i sin bok Operation
Iraqi Freedom at dette ikke var nødvendig,
ettersom de omfattende flyinnsatsene for å
håndheve flyforbudssonene over Irak i over
10 år, av noen benevnt som Bleed and Weed,
langt på vei hadde ødelagt det irakiske flyvåpenet og deres bakkebaserte luftforsvar.75
I tillegg ønsket president George W. Bush så
langt som mulig å unngå unødvendige utilsiktede ødeleggelser (Collateral Damage) og
tap av sivile irakiske liv som slike omfattende
flyoperasjoner normalt ville resultere i.76
For å understøtte bakkeoffensiven startet
koalisjonens flystyrker sine angrep den 19.
mars. Dette innebar at flystyrker som inngikk
i Operation Southern Watch77 intensiverte
sine angrep mot viktige militære mål, i første
rekke i det sørlige og vestre Irak for å skape
luftoverlegenhet i disse områdene. I dette
ble kommunikasjonsknutepunkter, mobile
radarvarslingsanlegg, kommandoplasser og
utskytningsinstallasjoner for luftforsvarssystemer, artilleriposisjoner og luftkontrollfasi-

liteter i Basra angrepet med presisjonsvåpen.
Gjennom dette ble Iraks mulighet til å lede
vesentlig redusert.78
Den 21. mars gjennomførte koalisjonen
over 1 000 luftinnsatser mot ulike mål i
Irak. I tillegg ble det avfyrt flere enn 400
Tomahawk fra amerikanske og britiske overflatefartøy og ubåter, og ca. 100 krysningsmissiler fra amerikanske bombefly.79 I tillegg
anvendte koalisjonen opp til 15 stk. UAV av
typen RQ-I Predator for å overvåke spesielt
utvalgte målområder i det sørlige Irak, en
kapasitet som er et godt og nødvendig supplement til de øvrige flystyrkene.80 Resultatet
av de intensive luftinnsatsene i perioden fra
21.-23. mars ble at koalisjonen i stor grad
hadde etablert luftoverlegenhet i stort sett
hele operasjonsområdet. Et eksempel som
godt illustrerer nytten av den oppnådde
overlegenheten var bakkeangrepet inn i selve
Bagdad, uoffisielt benevnt som Thunder Run.
Under dekke av en total ”luftparaply” kunne
de amerikanske styrkene uhindret angripe
endimensjonale irakiske styrker inn i hjertet
av Bagdad.81

Overlegenhet på bakken
Under planleggingen av operasjonen ble
det tidlig klart for general Franks at han
hadde begrensede bakkestyrker i forhold til
hva som tradisjonelt hadde blitt ansett som
nødvendig for å gjennomføre operasjoner av
denne størrelsesorden. For å kompensere for
dette ble planen basert på at bakkekomponenten skulle angripe med stort tempo på to
begrensede angrepsfronter. Målet var ikke
å sikre alt tatt terreng på veien mot Bagdad,
men i tilstrekkelig grad kontrollere viktige
områder for å muliggjøre effektiv fremføring
av logistikk til de fremre enhetene.
Når bakkeoperasjonen startet hadde koalisjonens bakkestyrker i lengre tid planlagt
hvordan de skulle håndtere de mottiltak som
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irakerne iverksatte mot angrepsoperasjonen
inn mot Bagdad. I dette utnyttet de effektivt sine overlegne ISR-kapasiteter, sitt høye
fremrykningstempo og store fleksibilitet.82
I direkte kamper med irakiske bakkestyrker, både regulære og ikke-regulære, viste
alle trefninger at koalisjonsstyrkene var sin
irakiske motpart totalt overlegen innenfor
alle elementer av bakkestriden. Spesielt ble
effekten av de store forskjellene i teknologinivå på de ulike våpensystemene tydelig. I
direkte trefninger mellom pansrede enheter
viste spesielt koalisjonens stridsvogner sin
totale overlegenhet både hva gjelder rekkevidde og treffsikkerhet. I tillegg demonstrerte
koalisjonens bakkestyrker hvilken overlegenhet de hadde når det gjald utdanningsnivå,
moral og grad av samtrening.

Overlegenhet på havet
Allerede fra operasjonens første dag kunne
koalisjonen anvende havet som de ville, både
for styrke- og materielltransport og for å bekjempe mål på land. Dette til tross for at deltagende styrker var redusert fra Golfkrigens
569 til 305 fartøy i OIF. Hovedårsaken til
dette var innføring av nye bekjempningssystem, som f. eks MK 41 Vertical Launch
System (VLS), noe som ga fartøyer som tidligere bare var utrustet for defensive oppgaver
i en hangarfartøygruppe muligheten til å
gjennomføre offensiv bekjempning på egen
hånd. Tilsvarende våpenforbedringer var
også utført på flere av de deltagende ubåtene.
For å løse de logistiske problemene som ble
identifisert under krigen i 1991, forbedret
den amerikanske marinen på 1990-tallet
sin strategiske transportkapasitet (Maritime
Sealift Command). Spesielt var innføringen
av 19 stk. Large Medium Speed Roll-on/
Roll-off -fartøyer (LMSR) en stor forbedring,
da hvert av disse har vesentlig forbedret
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lastekapasitet og fremrykningshastighet enn
tilsvarende fartøyer i 1991.83
Gjennom hele OIF opererte koalisjonen
uten større begrensninger med sine hangarfartøygrupper i den Persiske gulfen og
i Middelhavet. Det eneste problemet som
koalisjonens flåtestyrke stod overfor under
operasjonen var den irakiske mineleggingen
av innløpet til havnebyen Um Qasr i krigen innledende fase, og sporadiske forsøk
på å utføre sabotasje mot oljeinstallasjoner
utenfor det sørlige Irak. Først etter ca. en
uke med intensiv minerydding var havnen
i Um Qasr klarert, slik at den kunne ta i
mot hjelpesendinger til det sterkt trengende
irakiske folket.

Overlegenhet i rommet
Gjennom ubegrenset tilgang til satellitter
hadde koalisjonen gjennom hele operasjonen
et enormt overtak på sin irakiske motstander.
Dette ble til det fulle demonstrert under de
kraftige sandstormene som herjet i perioden 25.-27. mars. Under dekke av hva de
irakiske militære trodde var et sikkert skjul
mot koalisjonens rombaserte overvåkingssystem, fremrykket flere avdelinger fra Medina
Divisjonen sørover for å stanse den amerikanske fremrykningen sør for Bagdad. Alle
disse forflytningene ble umiddelbart fanget
opp av satellittsystemet Joint STARS Moving
Target Indicator (MTI). Identifiserte måldata
ble deretter raskt overført til koalisjonens
flystyrker som umiddelbart bekjempet med
presisjonsvåpen (PGM – Precision-Guided
Munitions). Ved hjelp av dette systemet demonstrerte koalisjonen at de var i stand til å
angripe mer enn bare broer og andre statiske
mål, noe som tydelig viste at krigføringsevnen var løftet opp på et nytt nivå i forhold
til Golfkrigen i 1991.84
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Overlegenhet i det
elektromagnetiske spektret
Et direkte resultat av den oppnådde luftoverlegenheten var at koalisjonen i stor grad
kunne regulere Iraks mulighet for å operere i
det elektromagnetiske spekteret. Det vil si at
de var i stand til å slå ut viktige kommunikasjonsknutepunkt dersom dette var ønskelig.
Selv om dette var en positiv effekt av egen
luftoverlegenhet, fikk vi allikevel i løpet av
de to første dagene av luftoperasjonen demonstrert et av krigens flere dilemmaer. I
den tro at de innledende luftinnsatsene mot
sentrale deler av Bagdad skulle få Saddams
regime til å gi opp, utsatte JFACC bekjempningen av flere viktige mål i og rundt Bagdad.
Flere av disse var kommunikasjonsfasiliteter,
både militære kommando- og kontrollknutepunkter og sivile radio- og TV- installasjoner.
Dette resulterte i at regimet i Bagdad fortsatt
hadde en viss muligheten til å kringkaste sin
versjon av krigen ut til det irakiske folket.
Denne muligheten ble først fratatt dem når
de amerikanske styrkene inntok Bagdad.85
Det amerikanske overtaket innenfor
C4ISR86 var et resultat av mange års utvikling
av i første rekke to svært avanserte og kostbare systemer. Den første delen muliggjorde
fri flyt av nåtidinformasjon og etterretninger
fra rombaserte enheter, kommando- og kontrollfly, kampfly, og bakkebaserte kontrollsentra ned til bakkeenheter og individuelle
soldater. Via droner og andre UAV var koalisjonen i stand til å oppdage og identifisere
fremrykkende irakiske enheter lenge før de
var i stand til å angripe egne bakkestyrker.
Det andre elementet i denne nye formen for
informasjonskrigføring var å frata motstanderen evnen til å kommunisere på annen måte
enn med ordonnanser. Dette oppnådde koalisjonen gjennom å presisjonsangripe utvalgte
kommunikasjonsknutepunkter i prioriterte
områder i Irak, samtidig som de i stor utstrek-

ning anvendte elektronisk krigføring for å
begrense de irakiske styrkenes mulighet til
å benytte radio som kommunikasjonsmiddel.87 På denne måten var de også i stand til
å overvåke den irakiske radiotrafikken på
utvalgte frekvensområder. Under angrepet
mot Bagdad hadde de amerikanske bakkestyrkene god nytte av dette. Her fanget
amerikansk etterretning opp radiotrafikk der
de gjenværende delene av Den republikanske
garden fikk i oppdrag å falle tilbake for et
siste forsvar av Saddams regime. Responsen
på denne ordren var svært begrenset, noe som
indikerer at den langvarige bekjempningen
av disse enhetene med luftinnsatser hadde
gitt ønsket effekt.88

Informasjonsoverlegenhet
På mange måter gikk prosessen med å skape
informasjonsoverlegenhet parallelt med de
tidligere beskrevne tiltakene for å etablere
luftoverlegenhet. Under hele perioden med
håndhevelse av flyforbudssonene pågikk
det en informasjonskampanje for å skape
legitimitet for disse handlingene overfor det
internasjonale samfunnet. Denne kampanjen
ble betydelig intensivert for å støtte opp om
de krav som USA og Storbritannia rettet mot
Irak i FN i månedene før operasjonen ble
iverksatt. At general Franks hadde stor tro
på informasjonsoperasjoner ser vi av hans
innledende tanker om operasjonskonsept for
OIF. I hans bok American Soldier fremgår
det at han allerede i september 2002 så for
seg fem fronter for angrepet mot Bagdad.
Disse er SOF styrker i vest for å hindre SCUD
mot Israel, spesialstyrker i nord for å binde
Iraks divisjoner på grensen til de kurdiske
områdene, luftinnsatser mot tyngdepunktet
Bagdad, landkomponentens hovedangrep
fra sør og effektive informasjonsoperasjoner
mot den irakiske politiske ledning og landets
befolkning.89
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Figur 1: General Franks’ Five Fronts-skisse.90

Som et direkte resultat av erfaringene fra
Golfkrigen i 1991, hvor begrepet ”CNNeffekten” ble introdusert, la CENTCOM stor
vekt på medias rolle under gjennomføringen
av OIF. I et forsøk på å styre media, d v s gi
media mulighet til å rapportere direkte fra de
virkelige hendelsene under gjennomføringen
av operasjonen, og på denne måten unngå faktafeil, fikk stort sett alle avdelinger og større
hovedkvarter med seg reportere (Embedded
Media) som mer eller mindre direkte presenterte sine historier på TV, i radio og i ulike
aviser og tidsskrifter. På denne måten fikk
koalisjonens syn på hendelsesutviklingen
bred dekning i spesielt vestlig media. Denne
effekten ble ytterligere forsterket gjennom
de daglige situasjonsbrifene i CENTCOMs
fremskutte kommandoplass i leiren Camp
As Sayliyah i Qatar. Her fikk medier fra alle
verdens hjørner presentert CENTCOMs
versjon av operasjonens viktigste hendelser.
Under gjennomføringen av OIF ble derav
brigader Vince Brooks et kjent ansikt på
fjernsynsskjermen i rollen som CENTCOMs
brifingsoffiser.
38

Et forhold som derimot viste seg vanskelig å kontrollere var de ulike irakiske
motstandsgruppenes anvendelse av video og
Internett som midler for å spre sitt budskap.
Spesielt synlig ble dette når den arabiske TVkanalen Al-Jazeera viste bilder av døde og
tilfangetatte amerikanske soldater. På mange
måter fremstod disse bildene som direkte
motsatser til de bildene som ble presentert av
koalisjonens Embedded Media. På den mer
”myke” delen av informasjonskrigføringen,
det vil si PSYOPS, benyttet koalisjonen andre
midler. I et forsøk på å vinne det irakiske
folkets Heart and Minds, og samtidig forhindre at lavere irakiske militære ledere tok
i bruk MØV, anvendte koalisjonen utstrakt
bruk av flygeblad, radiosendinger og andre
PSYOPS-tiltak.91
Selv om doktrinene er enige om at JFC oppnår størst effekt av å samordne og integrere
luftinnsatsene med den pågående manøveren
på bakken, avdekket vi at AFDD 2-1 helst
ser at luftinnsatsene gjennomføres mot mål
som ikke direkte påvirker egne bakkestyrker,
og mot områder som ikke krever inngående
koordinering mellom de to komponentene.
I lys av dette er det derfor interessant å observere general Franks grunnleggende tanker
og syn om at krigføringen skal preges av en
hurtig og fleksibel manøver, sammenkoblet
med presis og dødbringende ild.92 I dette
fremhever han at CAS er nøkkelen til suksess,
da denne skal bidra til at bakke- og luftoperasjonene fremstår som en helhet.93
Allerede i krigens innledende faser demonstrerte 5th Corps fremre enheter, brigadestridsgrupper (BCT – Brigade Combat
Team) fra 3rd Infantry Division, hvordan de
anvendte indirekte ild for å skape forutsetninger for egen videre manøver. Under angrepet
mot byen Tallil, som ligger bare noen få mil
fra grensen til Kuwait, anvendte de måldata
fra forhåndsutplasserte spesialstyrker til å bekjempe militære mål med fly, kamphelikopter
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og artilleri. Presisjonen og effektene av disse
bekjempningene var langt bedre enn hva som
var tilfellet under Golfkrigen i 1991. Så snart
den indirekte ilden ble flyttet mot mål lengre
inn på dypet av de irakiske grupperingene,
angrep bakkestyrkene med stridsvogner og
stormpanservogner mot de allerede sterkt
reduserte irakiske stillingene.94 En annen
kapasitet som viste seg å være svært verdifull
og effektiv var de amerikanske artillerilokaliseringsradarene. Når amerikanerne nærmet
seg As Samawah ble de beskutt av irakisk
artilleriposisjoner nord for byen. Allerede før
artillerigranatene traff bakken var skytsenes
posisjon lokalisert, og sekunder senere ble
de bekjempet av svært effektivt amerikansk
kontrabeskytende artilleri. Effekten av dette
ble at mange hundre irakiske soldater la ned
sine våpen, og at den videre fremrykningen
mot An Najaf kunne fortsette.95
Den 24. mars så vi nok et eksempel på
hvordan koalisjonen anvendte luftinnsatser
for å avskjære og bekjempe irakiske styrker
som på et senere tidspunkt kunne påvirke egen fremrykning på bakken. På denne
dagen gjennomførte amerikanske fly mer
enn 1 500 innsatser mot elementer av Den
Republikanske Garden i områdene rundt
byen Mosul, ca. 15 mil nord for Bagdad.
Samtidig fremviste koalisjonsstyrkene en ny
dimensjon i luftkrigen. Fra tidligere å stort
sett bare bekjempe mål som var identifisert og
prioritert på den fastsatte mållisten, overgikk
de nå til å angripe mer oppdukkende mål. På
denne dagen ble kun 200 av de totalt 800
innsatsene rettet mot forhåndsutpekte mål,
og resten av angrepene ble rettet mot oppdukkende mål som ble utpekt og identifisert av
ISR-elementer ute i operasjonsområdet.96
Et tilsvarende eksempel på en slik effektiv
målbekjempelse så vi under kampene ved An
Najaf. Her muliggjorde eksakt informasjon
om en fremrykkende formasjon av irakiske
stridsvogner og stormpanservogner fra ulike

ISR-elementer en hurtig bekjempning med
flystyrker. Resultatet av 4 stk. GPS-styrte
bomber ble ca. 30 ødelagte kjøretøy og en
oppløst avdeling som ikke lengre var i stand
til å angripe de amerikanske styrkene.97
Senere i stridighetene i denne byen viste de
amerikanske styrkene andre gode eksempel
på integrering av tung ild og manøver. Etter
flere dager med sporadiske luftangrep mot
byen slapp amerikanske bombefly den 1.
april tre 2 000-punds bomber mot tre ulike
motstandspunkter i byen. Umiddelbart etter angrep amerikanske stridsvogner støttet
av angrepshelikopter inn i de sørlige delene
av byen. Etter spredte kamper falt byen i
amerikanske hender tidlig på ettermiddagen
samme dag.98
Som tidligere nevnt ga det hurtige angrepstempoet på bakken begrensninger for gjennomføring av luftinnsatser mot irakiske mål
som var eller ville kunne komme i kontakt
med egne bakkestyrker. På denne måten ble
behovet for synkronisering mellom manøver
på bakken og avskjæringsild tydelig påvist.
Et godt eksempel på en slik synkronisering
fremviste de amerikanske styrkene i angrepet mot byen Karbala. Etter nesten 10 dager
med hurtig fremrykning, og til tider intense
kamper, måtte de fremre enhetene til 3rd
Infantry Division gjennomføre en midlertidig stans. I hovedsak var dette et resultat
av lange forsyningslinjer og behovet for å
generere kampkraft før angrepet mot det
forventede sterkt forsvarte Karbala-passet
kunne iverksettes. I denne pausen i fremrykningen gjennomførte koalisjonens flystyrker
angrepsinnsatser mot Medina Divisjonens ca.
200 stridsvogner, i tillegg til et ukjent antall
stridskjøretøy i området mellom Karbala og
Bagdad.99 Gjennom dette skapte de gode forutsetninger for et videre gjennombruddsangrep mot Bagdad.
Et annet eksempel på en slik synkronisering
og integrering av manøver og interdiction
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ble demonstrert under 5th Corps angrep inn
mot Bagdad. Her ble ilden fra korpsets eget
artilleri, interdiction og CAS samordnet med
angrepet på bakken.100 Som tidligere nevnt
skiftet luftoperasjonen i denne tidsperioden fokus, hvilket resulterer i at ca. 2/3 av
flyinnsatsene ble anvendt for å understøtte
bakkestyrkene. Resultatet ble at store deler
av Den Republikanske Garden sørvest for
Bagdad ble nøytralisert, og at det irakiske
forsvaret inn mot Saddams internasjonale
flyplass falt sammen.101
For å understøtte SOF-styrkenes innsatser
i de vestre delene av Irak anvendte koalisjonen i stor utstrekning luftinnsatser på
tilsvarende måte. Som et eksempel på dette
viser Walter J. Boyne i sin bok Operation
Iraqi Freedom hvordan luftinnsatser i form
av CAS hjalp spesialenheter i forsvaret av
demningen Haditha. Dersom irakerne hadde
lykkes med å ødelegge denne demningen
hadde de påfølgende oversvømmelsene i stor
grad vanskeliggjort 5th Corps fremrykning
i områdende rundt Karbala.102
Som det fremkom av den fellesoperative
doktrinens beskrivelse innebærer ikke-lineær
krigføring å gjennomføre parallelt pågående
operasjoner langs mangesidige operasjonslinjer fra utvalgte baser. I denne formen for
krigføring orienterer styrkene i forhold til
sine fastsatte mål, og mindre i forhold til
andre egne styrker. For å oppnå beskyttelse
fokuserer disse selvstendige styrkene mer på
situasjonsforståelse, mobilitet og egen handlefrihet enn styrkekonsentrasjon. Derfor blir
C4I, mobilitet og innovative logistikkmetoder
avgjørende for å lykkes med denne formen
for krigføring.
Den 21. mars startet 3rd U.S. Infantry
(Mechanized) Division sitt angrep mot Bagdad.
Dette angrepets hastighet og store dybde overrasket mange, trolig også de irakiske militære,
og innbefattet en koordinert fremføring av
over 10 000 ulike stridskjøretøy.103 General
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Franks beslutning om å angripe uten en
lengre forutgående luftoperasjon var både
djerv og korrekt. Sett ut i fra at stort sett
hele verden forventet omfattende Shock and
Awe-operasjoner med luftstyrker, kom den
hurtige iverksettingen av bakkeinvasjonen
overraskende på mange observatører verden
over. Denne overraskelsen ble opprettholdt
av bakkestyrkenes høye angrepstempo og
store operasjonsdyp. Den samlede effekten
av dette ble at koalisjonen kom innenfor det
irakiske lederskapets beslutningssyklus.104
Gjennom den påfølgende bakkeoffensiven
frem til Bagdad viste koalisjonsstyrkene stor
vilje og evne til å operere i et fragmentert og
ikke-lineært stridsfelt. Spesielt synlig ble dette
etter hvert som de fremre angrepsstyrkene
kun åpnet den hurtigste fremrykningsveien
mot Bagdad, og dermed unnlot å nedkjempe
hardt forsvarte motstandslommer som på sikt
kunne true de egne lange forsyningslinjene
tilbake til Kuwait.
Et annet eksempel som påviser den ikkelineære tankegangen hos general Franks, var
hans innsetting av spesialstyrker og luftlandestyrker i de nordre delene av Irak. Hensikten
med innsettingen av disse styrkene var å
stabilisere de urolige kurdiskkontrollerte
grenseområdene mot Tyrkia i nord, samtidig
som de utgjorde en troverdig nordre trussel
mot regimet i Bagdad.105 For å understøtte
disse styrkene, som var uten egen landbasert
ildstøtte, anvendte JFC fly fra marinetyrkene
i Middelhavet. Disse flyinnsatsene understøttet bakkestyrkene gjennom å angripe
baseringsområder for bakke-til-luft missiler,
artilleriposisjoner og irakiske militærforlegninger. Denne måten å understøtte langt
utgående bakkeoperasjoner var på mange
måter banebrytende, og ble muliggjort takket
være utviklingen av avanserte kommandoog kontrollsystem, presisjonsvåpen og lufttankingskapasitet.106
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Gjennom å anvende et ikke-lineært operasjonskonsept oppstod det imidlertid gjennom
hele operasjonen flere tilfeller av Blue-onBlue. Et eksempel på dette var når en A-10
Warthog angrep hva den antok var irakiske
stridskjøretøy, men som viste seg å være to
britiske stormpanservogner. Resultatet ble
en drept britisk soldat.107 Dette eksemplet
illustrerer godt de utfordringer som et ikkelineært stridsfelt gir de ulike aktørene. Under
hele fremrykningen mot Bagdad var de fremre
bakkestyrkene alltid i kontakt med irakiske
styrker, både regulære og paramilitære styrker og Fedayeen. I dette hadde de alltid behov for CAS, noe som igjen økte sjansene
for Blue-on-Blue. Etter hvert som striden
nærmet seg Bagdad ble stridsfeltet mer og
mer uoversiktlig, og faren for Blue-on-Blue
tilsvarende større. Samtidig ble stridsfeltet
klart mer fragmentert, i og med at angrepsstyrken etterlot seg flere større eller mindre
motstandslommer som under hele operasjonen utførte angrep mot logistikkolonner og
andre myke mål med liten sikring. Dette var
slik JFC vurderte det en akseptabel risiko, da
irakiske militære og andre motstandsgrupper i liten grad hadde våpensystemer som
utgjorde en stor trussel mot koalisjonens
styrker.

Konklusjon
Som jeg nevnte i min innledning er det flere
forskere som de siste årene har behandlet militære doktriner som fenomen, og i
dette sett på hvilken overordnet funksjon
en doktrine kan ha for en militær organisasjon. Imidlertid er lite sagt om hvordan en
konkret skal gå frem for å avdekke dette.
Som et bidrag til forskning omkring militære
doktriner og deres funksjon har jeg i denne
artikkelen fremvist en vitenskapelig metode
som muliggjør dette.

Som vi så er det sentrale utgangspunkt for
endringsperspektivet i Høibacks modell at
en doktrine skal skissere en ny innretning
eller tenkning i forhold til en organisasjons
gjeldende oppfatning. Altså at doktrinen
gjennom sin autoritative posisjon og funksjon
forteller hvilke nye tilnærminger og prinsipper organisasjonen skal etterleve. Hvordan
overensstemmer så dette med innholdet i
den amerikanske fellesoperative doktrinen
som jeg har undersøkt?
Til tross for visse forskjeller i de tre doktrinenes struktur og innhold, er min konklusjon
at den amerikanske fellesoperative doktrinen allikevel kan anses å være et verktøy
for endring i henhold til Harald Høibacks
doktrinemodell. Dette da doktrinen er sin
autoritative posisjon bevisst, og at den i sitt
innledende kapittel tydelig fastholder at dens
prinsipper og tenkning omkring fellesoperasjoner skal gjennomsyre alle deler av den
militære organisasjonen. Men det viktigste er
allikevel at doktrinen tar et kraftig oppgjør
med den tilnærmingen som lå til grunn for
krigføring i 1991. Det vil si bort fra tankene om separering og synkronisering av de
forsvarsgrensvise innsatsene, og over til en
tilnærming som vektlegger tett integrering
og helhetlig tenkning for å skape forbedret
fellesoperativ synergi.
Enkelte vil nok kunne hevde at det ikke
er relevant å undersøke den fellesoperative
doktrinens eventuelle påvirkning på de to
underordnede operasjonsdoktrinene i U.S.
Army og U.S. Air Force – i og med at disse
var utgitt noe før den overordnende doktrinen.
Ut i fra min kjennskap til den amerikanske
doktrineprosessen mener jeg at dette allikevel
er et forhold som bør vies noe oppmerksomhet i min modell, da utviklingen av den
fellesoperative doktrinen ikke er en isolert
aktivitet på det operasjonelle nivå, men en
aktivitet som pågår over flere år og som gjennomføres i tett dialog og interaksjon med
representanter fra det underliggende taktiske
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nivået. Av den grunn er det å forvente at de
tanker som lå til grunn for innretningen av
den fellesoperative doktrinen, i form av ulike
høringsutkast, tilfløt det tilsvarende arbeidet
med de underordnede taktiske doktrinene
som ble gjennomført i samme tidsperiode.
Hva har så studien av den praktiske gjennomføringen vist meg? Som tidligere nevnt
fremholder doktrinen tydelig sin autoritative
funksjon, men at innhold alltid må tilpasses
den gitte situasjon. Tanken er altså ikke at
doktrinen skal forstås som en tvangstrøye,
men heller som et teoretisk utgangspunkt
for kreativ tenkning og innovasjon. Et godt
eksempel på en slik tilnærming er hvordan
general Franks i rollen som JFC ledet planleggingen og gjennomføringen av OIF. Helt
fra starten av tok general Franks en svært
aktiv og fremoverlent lederrolle, både i forhold til å implementere den fellesoperative
tankegangen i egen stab og i de underlagte
komponentkommandoene, hvordan planleggingen ble innrettet og gjennomført, og
hvordan han utøvde ledelsen under gjennomføringen. Som jeg nevnte tidligere sier
general Franks i sin bok at han så det som
helt avgjørende at hans stab og sammensatte
lederteam tidlig i planfasen begynte å tenke
som et Joint Team. På denne måten oppnådde
han at den fellesoperative tankegangen og
innholdet i den fellesoperative doktrinen ble
styrende for OIF.
Allikevel er det verdt å stille seg følgende
spørsmål: Hvordan ville den fellesoperative
tankegangen komme til uttrykk dersom vi
hadde sett en JFC under OIF som var av
samme støpning og like forsvarsgrensinnrettet som general Schwartzkopf? I forkant
av Gulfkrigen i -91, hvor Powell-doktrinens
«Overwhelming Force» var styrende, var
Schwartzkopfs budskap at den enkelte forsvarsgren skulle komme med det beste den
kunne mønstre ut i fra sitt gjeldende militærteoretiske og etiske grunnsyn, og uten
at det ble lagt store restriksjoner på gjen42

nomføringen fra det operasjonelle nivå.108
En slik tilnærming står i sterk kontrast til de
føringene som kom fra Donald H. Rumsfeld
i forkant av at general Franks startet sin
planlegging drøye 10 år senere. Nå var det
ikke lenger Overwhelming Force som er ledeordet, men Overmatching Power. I dette
skal en søke å utnytte overlegne teknologiske kapasiteter på en innovativ og uventet
måte i forhold til sin motstander.109 Dette
synet ble flere ganger presisert av Donald
H. Rumsfeld overfor general Franks under
planleggingsprosessen for OIF. Med færre
styrker, kortere tid til forberedelser og færre
baser i Gulf-regionen, kunne general Franks
som JFC ikke tillempe tilsvarende tankesett
som under Golfkrigen i 1991.
Oppsummert vil jeg derfor hevde at det
totalt sett er stor grad av samsvar mellom
den tilnærming og de prinsipper som den
fellesoperative doktrinen skisserer, og hvordan general Franks planla og gjennomførte
OIF. Av dette vil jeg derfor hevde at den
fellesoperative doktrinen kan anses å være
et verktøy for ledelse i henhold til Høibacks
doktrinemodell.
Etter å ha gjennomført denne analysen har
jeg sett viktigheten av at visse forutsetninger
er på plass for at en militær doktrine skal
kunne virke i henhold til Harald Høibacks
doktrinemodell. For det første må et lands
militære ledelse tro på og etterleve doktrinens
innretning og retningslinjer, og ved behov
sanksjonere bevisste avvik fra disse. Dette
gjelder ikke bare for hvordan doktrinene på
de ulike nivåene samsvarer rent teoretisk,
men i like stor grad i forhold til hvordan
underordnede forsvarsgrensvise sjefer tilnærmer seg oppdragsløsningen under gjennomføringen av operasjoner. For det andre
må selve doktrineprosessen organiseres slik
at alle interessenter (forsvarsgrener og fellesinstitusjoner) blir involvert i utarbeidelsen,
og at revideringen av en underordnet doktrine
kommer i forlengelsen av at en overordnet
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doktrine er utgitt. På denne måten sikrer
en at hele den militære organisasjonen har
et eierskap til innholdet, noe som igjen vil
muliggjøre en raskere implementering.
I denne sammenheng vil jeg nevne at det
ikke er rettferdig eller riktig å dra direkte
likhetstegn mellom den amerikanske og den
norske eller svenske doktrineprosessen. Til
dette er størrelsen på USAs forsvar og tilhørende robuste stabsarbeidskraft for stor.
USA som en militær stormakt har kapasitet
til å organisere sin doktrinerevisjon som en
helhetlig prosess, der alle forsvarsgrener
og nivåer i organisasjonen er integrert og
ansvarliggjort. I småstater som Norge og
Sverige er rammebetingelsene for en slik
revisjonsprosess vesentlig annerledes, og av
dette må selve revisjonsarbeidet organiseres
på en annen måte.
Ut i fra erfaringene fra den nylig gjennomførte revisjonen av den fellesoperative
doktrinen i Norge (FFOD 2007), er det en
kjensgjerning at den begrensede stabsarbeidskraften og til dels manglende muligheten
til å delta blant Forsvarets ulike nivåer og
avdelinger, langt på vei førte til at revisjonsarbeidet ble organisert som et tidsbegrenset
prosjekt – et prosjekt som i stor grad ble ledet
og gjennomført av det akademiske miljøet
ved Forsvarets høgskole.110 Dette stemmer
godt overens med det som Kjell Inge Bjerga
og Torunn Haaland sier om skrivingen av
FFOD 2007.
Deres hovedkonklusjon er at utarbeidelsen
i stor grad var overlatt til det akademiske
skolemiljøet ved Forsvarets stabsskole, uten
nevneverdig involvering fra de operative
delene av Forsvarets organisasjon. Av dette
ble doktrinen i første rekke et verktøy for
utdanning og intern kommunikasjon, da
den vektlegger militærteoretiske perspektiver fremfor retningslinjer og prinsipper for
hvordan militære innsatser skal planlegges,
gjennomføres og ledes.111

En slik oppfatning sammenfaller også godt
med det som Glenn Hartikainen avdekket
om svensk doktrinearbeid i sin C-uppsats
ved Försvarshögskolan i 2008. Her konkluderer han med at den svenske doktrineutviklingsprosessen best kan betegnes som
et prosjekt, da formaliserte oppdrag ikke i
tilstrekkelig grad ble implementert og fulgt
opp, og at støtteaktivitetene konseptutvikling,
eksperimentering og erfaringshåndtering
i liten grad bidro med input i arbeidet.112
På denne bakgrunn vil jeg hevde at det kan
være formålstjenlig at fremtidige revisjonsarbeideres ambisjonsnivå nøye avpasses til
rådende rammevilkår og ressurstilgang i den
forsvarsorganisasjon han eller hun tilhører.
Resultatene fra min begrensede studie viser,
overraskende nok vil nok enkelte hevde, at
militære doktriner kan være effektive styringsdokumenter, og ikke bare støvsamlere i
offiserens bokhylle. Mine funn understøtter
i så måte de som forfekter et funksjonelt og
rasjonelt perspektiv på militære doktriners
utarbeidelse og anvendelse. Imidlertid er det
viktig å merke seg at jeg kun har undersøkt
en operasjonell (fellesoperativ) doktrine, som
i sin innretning løfter seg over forsvarsgrensvise perspektiver og behov. I videre studier
og forskning omkring militære doktriner kan
det derfor være interessant å undersøke om
en slik rasjonell tilnærming også er gjeldende
innenfor de forsvarsgrensvise doktrinene,
der det er å anta at sterke særinteresser og
kulturelle betingelser, både på militær og
sivil side, i større grad påvirker innretning
og innhold. I tillegg vil det være interessant
å undersøke om min metodiske tilnærming,
og tilhørende funn og slutninger, også er
sammenfallende med doktrinestudier på
andre nasjoner og deres doktriner.
Forfatteren er Oberstløytnant og hovedlærer
ved Forsvarets høgskole i Oslo.
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ANALY S & P E RS P E KTIV

Motivet som inte nämndes
av Bengt Gustafsson
Résumé
Similar to the murder of John F. Kennedy, the assassination of Olof Palme has been followed
by conspiratorial theories. These were thoroughly described in several Swedish newspapers
last February, 30 years after the assassination of Palme had occurred. There is, however,
within the scope of this specific article a most vital matter that has not been mentioned; the
fact that Christer Pettersson had a personal motive to take revenge on Olof Palme. The two
occurrences, the ones of Kennedy and Palme, seem to have one thing in common: the initial
interrogations of their respective wives.

ämnesområdet som behandlas här är
inte helt vanligt för vår tidskrift, men kan
motiveras av att bland allt det som i febru
ari skrevs om Palmemordet saknades ett
kanske helt avgörande motiv för mördaren.
Dessutom av att den självsäkre Leif GW
Persson i Aftonbladets stora bilaga ger tipset:
leta bland poliser och militärer; samt av att
Inga-Britt Ahlenius upprepat sitt förslag från
en gammal debattartikel i Dagens Nyheter
om att man borde utreda den militära motståndsrörelsen.1 Det har ej heller givits mig
tillfälle att redovisa detta i någon dagstidning,
bland alla konspirationsteorier, trots att vad
jag kan minnas detta motiv aldrig nämnts
av polisen. Känner de inte till det?
Olof Palmes statssekreterare Ulf Dahlsten
hade redan den 22 februari en debattartikel
i Dagens Nyheter i vilken han hävdar att
”mordet är uppklarat i alla andra avseenden
än de rent juridiska”. Hovrättens frikännande
av Christer Pettersson skulle sålunda vara ett
misstag! Bland annat åberopar Dahlsten hovrättens expertvittne, professorn i psykologi
Lars-Göran Nilsson, som var ”både upprörd
och förundrad över hur rätten kunnat tolka
honom på det sätt de gjort. Det fanns inget
i hans expertutlåtande som borde ha gett

hovrätten skäl att underkänna Lisbet Palmes
utpekande av Christer Pettersson.
Det finns en annan person som kommit
till samma slutsats, nämligen författaren
Hans Hederberg i sin bok Offret & Gär
ningsmannen.2 Därutöver har han upptäckt ett i högsta grad personligt motiv för
Christer Pettersson att hämnas på Olof Palme.
Pettersson ansåg sig nämligen orättfärdigt
vräkt från en av honom ärvd bostad. Han
överklagar därför vräkningen till regeringen
utan att få ett för honom positivt beslut och
kan ha uppfattat Olof Palme som personligen
ansvarig för vräkningens verkställande.
Ska ärendet pågå i 30 år till med nya
konspirationsteorier?
Författaren är general, förutvarande Överbe
fälhavare och ledamot av KKrVA.

Noter
1.	Ahlenius menar väl den av försvarsministern
styrda officiella motståndsrörelsen och inte
den av Birger Elmer senare skapade rent
socialdemokratiska varianten vars lokala utbildning Sten Andersson besökte i Göteborg
i mitten av 1970-talet. Se min artikel
”S-regeringens realpolitik under Kalla Kriget”,
KKrVAHT, 2. häftet 2011, s 126.
2.	Hederberg, Hans: Offret & Gärningsmannen,
Atlantis, Stockholm 2010.

47

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

I anslutning till Arvid Cronenbergs artikel
av Bengt Gustafsson
Résumé
In the latest edition of this publication, Academy fellow Arvid Cronenberg turned against
the President at the Academy’s ceremonial speech in the autumn of 2015 concerning NATO
membership. Simultaneously, he also ‘had a dig’ at the 17 generals, who in the spring of 2004
recommended that Sweden should organize a limited defence force of professional soldiers.
As I was the only one among the 17 mentioned by name, I would like to point out the second
part of the article, which I demanded should be included if I should participate. It describes
a system built up in order to facilitate an upgrade of the defence force with conscripts in the
event that the security risk would increase. Additional measures were simultaneously taken
in the system to make the recruitment of professional soldiers more practical and feasible
than it has been up until today.

ledamoten arvid cronenberg, som i första
hand i förra numret av KKrVAHT vänder sig
mot vår styresmans senaste högtidstal, passar
också på att nämna mitt namn i anslutning
till en debattartikel i Dagens Nyheter från
våren 2004 i vilken 17 generaler anser att
Sverige i det rådande läget bör ha ett begränsat insatsförsvar av yrkessoldater med hög
beredskap.1 De senare svåra FN-insatserna
hade visat att tillfälligt sammansatta förband
av frivilliga värnpliktiga hade för låg beredskap, eftersom de krävde rätt lång kompletterande samövning före avfärd. Överraskande
lokala anfall mot Sverige med specialförband borde också kunna mötas snabbt. En
bakomliggande viktig utgångspunkt var att
vi bedömde att det inte fanns någon politisk majoritet för att höja försvarsanslagen.
Sedan 1992 hade den allmänna värnpliktens
tillämpning beskurits allt kraftigare i varje
politiskt beslut och upplevdes efter hand
som allt mer orättvis.

Erfarenheter och idéer
Förutsättningen för att jag skulle delta i
denna erfarna grupps artikel var i och för
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sig erfarenheterna från Ulf Henrikssons Bos
nienbataljon men framförallt att artikeln
innehöll ett avsnitt som svarade upp mot
ett förslag jag 1994 överlämnade till min
efterträdare om ett ”anpassningsförsvar”,
som skulle kunna växlas upp om tiderna
blev sämre. Jag ska därför citera avslutningen
på 2004 års artikel med faktorer som inte
nämns i Cronenbergs fördömande:
”En organisation som den ovan skissade
skulle, förutom att uppfylla de grundläggande kriterierna, också ge ett antal bonus
effekter.
Att även hemma i Sverige disponera snabbt
gripbara förband ger avgjort bättre möjligheter, än idag, att stödja det civila samhället.
T ex skulle tillgången på ständigt gripbara,
välutbildade och färdigorganiserade ingenjörsförband knappast vara en nackdel i händelse av översvämningar, skogsbränder eller
andra naturkatastrofer.
Organisationen blir också flexibel och
kan snabbt ta åt sig ny teknik och nya metoder. Personalen finns ju på plats och huvudverksamheten när förbanden inte utnyttjas
utomlands är just övning, utbildning och
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utveckling, förutom att svara för nationell
beredskap.
Genom att systemet bygger på korttidsanställda soldater/3-4 år i skissen/ uppstår
ytterligare en bonus. Över tiden och genom
ett bibehållet pliktsystem kommer det att
skapas en tämligen stor reserv av välutbildade, tämligen unga, före detta kontraktssoldater, som är en utmärkt rekryteringskälla
för hemvärnet.
Det sannolikt största problemet kommer
att vara rekryteringen. Kanske inte så mycket
beroende på att jobbet skulle i sig vara mindre
attraktivt – det kan vara nog så spännande
och utvecklande – utan snarare på unga
människors okunskap om att möjligheten
existerar och vad den innebär.
Ett viktigt komplement är därför ett system
med mönstringsplikt för alla, unga kvinnor
som män, där det, förutom läkarundersökning m m, ingår en omfattande information
om vars och ens möjligheter att bidra till samhällets säkerhet och den personliga nyttan av
att för en tid tjänstgöra i Försvarsmakten.
För att säkerställa en minimikvalitet på
de soldater som kontrakteras, bör ett större
antal än rekryteringsbehovet genomgå en
frivillig, kortare (cirka 10 veckor) soldatutbildning före slutligt urval.
I den allmänna mönstringsplikten kan
också, med hänsyn till den antagna hotbilden,
ingå en kortare självskyddskurs för alla. Vi
skulle sålunda ha en allmän, fortsatt selektiv, men könsneutral värnplikt. Det skulle
ge handlingsfrihet ”om på längre sikt mera
omfattande hot mot Sverige kan uppstå”,
som Försvarsberedningen uttryckte sig.2

Se realiteterna
Kanske Cronenberg också noterat att jag i
vinter ingått i en grupp av nu 25 författare,
bestående av företrädesvis före detta diplomater och militärer, som i en ny artikel i

Dagens Nyheter föreslog att vårt land (officiellt) skulle bli medlem av Nato. Skälen
till detta är enkla, men reella. Sverige är i
en situation med ökad – även om kanske
inte överhängande – risk att bli indraget i
ett regionalt krig.
Vårt nuvarande försvar är personellt inte
uppfyllt och saknar tillräckligt antal stödjande specialförband. Det släpar efter vad
gäller modern materiel. Hur är det med vår
uthållighet, t ex med tillgången på ammunition? Budgeten skulle, för att verkligen
kunna hålla två moderna brigader för markstrid tillsammans med beslutade marin- och
flygvapenförband, behöva uppgå till ungefär
de 2 % av BNP, som är Nato-ländernas mål.
Och ändå skulle detta uppfyllda försvar endast kunna försvara en liten del av landet
mot en militär stormakt. Det är svårt att se
att man ens nu skulle kunna vinna en politisk majoritet för en fördubbling av den
militära försvarsbudgeten. (Priset på den
s k organisationsbestämmande materielen i
försvaret ökar av erfarenhet 3-5 % snabbare
än konsumentprisindex per år!)

Stora hål i samhällets
beredskap
Dessutom behöver det civila försvaret byggas
upp igen. Många krigsviktiga förnödenheter,
som livsmedel, mediciner och reservdelar
kommer till oss ”just in time”. En begränsad
reserv av drivmedel finns hos oljeföretagen.
Samtidigt är vårt sjöfartsskydd i stort avvecklat, men kanske ändå sköts av Nato p g a
deras egna behov. Flottans fartyg saknar för
övrigt ett effektivt robotluftvärn.
Om landet skulle bli utsatt för flyganfall
behöver de gamla skyddsrummen vara iordningställda igen. Kapaciteten för omhändertagande av skadade måste kunna förstärkas
med en övad organisation, liksom olika slags
reperationsförmåga m m. Det behövs ekono49
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miska och personella resurser också till detta.
Dessbättre har vi nyss anslutit oss till en av
Natos enheter av betydelse för psykologiskt
försvar, men mer behövs säkert också inom
detta område. Läser just i tidningen att FRA
inte ens kan lösa av regeringen prioriterad
verksamhet.

Nato är lösningen
Vill det svenska folket ha mer säkerhet än
det nuvarande militära försvaret kan ge, som
för närvarande knappt kan försvara endera
Stockholmsområdet, Gotland, Öresund med
kust (tillsammans med de Nato-länder som
försvarar Östersjö-in-/utloppen), Göteborgsområdet, Sundsvalls-/Trondheims-riktningen
eller det gamla fo 67 i Norrbotten, finns bara
en lösning. Den är att gå med i en militär
allians som har styrka nog att försvara ett
land som sträcker sig över halva Europa i
dess nordsydliga riktning! Nästan alla länder
i den andra halvan är ju redan både EU- och
Nato-anslutna, liksom Danmark.
Eller tror någon att denna ”säkerhetslucka”
får leva i fred och neutralitet från någon
militär stormakt inför eller i början av en
konflikt i norra Europa?3 Och ett militärt
samarbete kräver förberedelser, som i och
för sig sköts mycket bättre nu än under det
kalla kriget, då vi inte övade markstrid alls
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med något N-land och mycket begränsat med
andra stridskrafter. Tror någon att en synlig
anslutning i fred till Nato i verkligheten skulle
förändra det ryska förtroendet för Sveriges
handlande om vår säkerhet är hotad? Tror
någon att vi i verkligheten påverkar den
ryska politiken genom vår återhållsamhet
och detta i jämförelse med de stora Natoländerna på kontinenten, Tyskland, Polen
och Frankrike? Det splittrade EU:s svaga
ledning har idag liten betydelse.4
Den finska frågan då? Varje statsledning
är i första hand ansvarig för sitt eget folks säkerhet.5 Tänker vi inte på Nato-landet Norge,
som vi militärgeografiskt är mest förbundet
med? Vi har ju en folkrättslig skyldighet att
göra vad vi kan för att inte en annan stat
ska kunna använda vårt territorium för att
militärt angripa ett tredje land. När ska vi
sluta leka att vi har politisk handlingsfrihet
och i stället ”sätta ner foten”. Det handlar
ju i verkligheten endast om risken för splittring inom partier som – liksom Akademiens
ledamöter – är oense i sakfrågan, men vilkas
företrädare ändå talar om hur viktig ”den
transatlantiska länken” är! Det kommer väl
trots de reella omständigheterna att minst
försena en officiell anslutning.6
Författaren är general, förutvarande överbefälhavare och ledamot av KKrVA.
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Noter
1.	De 17 var, förutom jag själv, Karl-Erik Holm,
f d MB och Rikshvch, Percurt Green, f d
stf ÖB, Sven-Åke Jansson., f d MB, Mertil
Melin, f d CA, Claes Skoglund, f d MB och
C FHS, Kjell Nordström, f d MB, CarlGustaf Ståhl, f d huvudavdch FMV och bitr
gensekr i FN, Robert Lugn, f d Astch och
Rikshvch, Roland Grahn, f d Milostabsch,
Jörn Beckman, f d Milostabsch, mil rådgivare på UD och styresman Krigsvetak, Lars
Andersson, f d C Fst Opledn och en hemlig enhet samt sekr i Krigsvetak, Lennart
Rönnberg, f d Astch och C i Korea, Erik
Rossander, f d C MUST, Karlies Neretniks,
f d C FHS, Mats Welff, f d Rikshvch.
2. En del tycks endast ha noterat den av Dagens
Nyheter satta rubriken: ”Yrkesarmé krävs
mot ny hotbild”.
3.	Sveriges strategiska läge har förändrats p g a
flygstridskrafternas tillkomst. 1943–45 lät
vi, trots den deklarerade neutraliteten, det
engelska och amerikanska tunga bombflyget
flyga över Götaland på sin väg att bomba i
Nazityskland, t ex Dresden. Därigenom kunde de undvika det starkare tyska luftförsvaret

längs västkusten upp till Skagen. Under det
kalla kriget hade de, tillsammans med norskt
flyg, planerat flygvägar över Sverige för att
bomba mål i WP.
4.	Krister Eduards som i SvD den 23/5 sade
sig inte lita på en del av USA:s beslut, borde
vilja gå med i Nato med sina kollektiva och
eniga beslut. De tar dock ta lång tid att fatta,
varför Hultkvist föredrar den ”transatlantiska länken”! Den ena beslutsformen behöver
nödvändigtvis inte förskjuta den andra.
5.	Det är därför inte för någon statsledning
lätt att fatta beslut om att använda sig av
kärnvapen så länge vi har en fungerande
”terrorbalans”. Kärnvapnen kommer ej att
försvinna så länge man inte litar på varandra.
Missförstånd av underrättelsetjänster eller
tekniska fel hos sensorer, som t ex i början av
1980-talet, är dock en risk.
6.	Om det kan underlätta, kan Sverige som föreslogs på DN.Debatt den 2/5 av Jan Prawitz
m. fl. – som Finland – införa en bestämmelse
om att ” det är förbjudet att införa kärrnvapen”. Som Nato-medlem vilar vi ändå under
det amerikanska ”kärnvapenparaplyet”
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Uppbyggnad av det civila försvaret – på
nytt!
av Björn Körlof
Summary
This article discusses the contents and possible effects of the Government’s instructions to the
authorities within the Swedish total defence to start planning for higher preparedness and
war. Planning for wartime preparedness has not, with some exceptions, taken place within
the total defence since the beginning of 2000. The government now gives instructions to start
the planning processes in all branches of the total defence organization. Two main points can
be found in the decisions. The first one is that the Government, before 10 June 1916, wants
the authorities’ views on a system with common grounds between military and civil defence
for a coherent planning for total defence. The second one is that the Government wants the
planning to start with questions on how the civilian branches of the total defence organisation
can support military defence in case of situations with a higher degree of preparedness and
in wartime. Within the civil defence, the Government stresses the importance of a coherent
planning that looks over the whole scale of threats and that the planning follows common
rules and a process of planning that involves all important agencies.

regeringen gav dagarna före jul i fjol ut
planeringsanvisningar för totalförsvaret och
för det civila försvaret. Anvisningarna har
varit efterlängtade inom hela totalförsvaret
under lång tid, då det i praktiken har varit
omöjligt för de flesta myndigheter med ansvar för höjd beredskap att faktiskt påbörja
planering för sådana förhållanden utan att
regeringen gett anvisningar för det. Inte minst
har samverkan med det militära försvaret
krävt gemensamma planeringsgrunder.

Två verksamheter uppdelat på
två departement
De bägge besluten är var för sig signerade av olika statsråd, vilket sammanhänger
med den arbetsfördelning inom regeringen
som skett från och med hösten 2014 mellan försvarsministern och inrikesministern.
Försvarsministern är ansvarig för militärt
52

försvar och samordningsfrågor inom hela
totalförsvaret, medan inrikesministern är
ansvarig för civilt försvar. Den senare blev
i samband med denna delning också ansvarig för den fredstida krisberedskapen, och
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fördes därmed över till inrikesministerns
ansvarsområde.
Om denna uppdelning mellan departementen av de två verksamhetsområdena inom
området totalförsvar i alla delar är en bra
lösning är sannolikt för tidigt att bedöma.
Det finns skäl som talar för sammanhållning
av alla övergripande frågor om samordning
inom och mellan militärt och civilt försvar
(totalförsvar) i ett departement, så som varit
fallet under lång tid. Den ordningen innebar samtidigt att alla andra departement
med ansvar för olika beredskapsfrågor inom
viktiga samhällsområden (sjukvård, transporter, energiförsörjning, livsmedelsförsörj-
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ning, telekommunikationer etc) endast hade
som många nu kommer att få anledning
försvarsdepartementet att bereda frågor om att stifta bekantskap med. Av denna framhöjd beredskap med. Nu måste inom rege går det att lagstiftaren delat in totalförsvar
ringskansliet frågor om beredskap inom t ex i två grenar. I lagen sägs nämligen (1§) att
sjukvårdsområdet beredas dels inom social- ”totalförsvaret består av militär verksamhet
departementet som sakansvarigt departement, (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt
dels med inrikesdepartementet som ansvarigt försvar).” Ordet ”verksamhet” i lagtexten
departement för civilt försvar, men därefter är av stor betydelse. Det förtjänar alltså
ofta med försvarsdepartementet som har att att understrykas att totalförsvar inte är en
samordna hela totalförsvaret, i detta fall t ex organisation utan ”verksamheter” som kan
prioriteringsavgöranden vad avser sjukvård inrymmas inom en eller flera myndigheter på
olika nivåer i samhället och även innefattar
mellan såväl civilt som militärt försvar.
Påtaglig risk finns därför för att byråkra- privat verksamhet.
Det är, som nämndes, inom regeringen
tiska hinder kan försvåra och försena viktiga
försvarsministern
som har huvudansvaret
ställningstaganden och att revirstrider (vilket
regeringskansliet på intet sätt är förskonat för att samordna hela totalförsvarets olika
från) kan leda till olyckliga kompromisser verksamheter.
Militär verksamhet och civil verksamhet så
eller osakliga prioriteringar.
som lagen definierar de två olika formerna av
Det kan dock även finnas fördelar med
att civilt försvar får ett starkt eget departe- totalförsvar skiljs åt främst genom att militär
ment. Ibland luftas åsikten att det militära verksamhet endast bedrivs av dem som är
försvaret har en mycket tung ekonomisk folkrättsligt berättigade att använda militärt
och politisk vikt i försvarsdepartementet våld (s k kombattanter). Det kan innebära
och att frågor som rörde civilt försvar där- att t ex uniformerad personal inom polisen
med ofta fick en tillbakaskjuten position. och kustbevakningen under vissa omstänDet återstår att se om inrikesministern kan digheter kan vara berättigade (och skyldiga)
att som kombattanter bedriva militär stridshävda de civila totalförsvarsfrågorna bättre
verksamhet.
Sådan militär verksamhet ska
inom sitt departement. Inte minst måste insåledes
försvarsministern
samordna med
om många samhällsområden, och på både
central, regional och lokal nivå, planerings- övrigt totalförsvar.
Militär verksamhet är därför inte så svårt
samt utbildnings- och övningsverksamhet
att
få grepp om definitionsmässigt. Det är
för höjd beredskap och krig få en avsevärt
vad
gäller militär verksamhet också så att
förbättrad inriktning i förhållande till den
den,
under regeringen, i hög grad samordfredstida krisberedskapen. Detta kräver också
nas
och
leds av en myndighet, nämligen
en ansvarsfull finansiering.
Försvarsmakten.
Så är inte fallet på civil sida där, under
Totalförsvar, vad är det?
regeringen, civil verksamhet inom totalförTotalförsvar, civilt försvar och militärt försvar svaret ansvarsmässigt är uppdelad på en
är de begrepp som de nya planeringsanvis- mängd olika aktiviteter i samhället; på cenningarna i hög grad bygger på. Vad som för- tral, regional och lokal nivå och med många
stås med uttrycken kan man utläsa i Lagen olika huvudmän, såväl statliga, landstingsom totalförsvar och höjd beredskap (SFS kommunala som primärkommunala. Till
1992:1403); en lag med följdförfattningar detta kommer att de viktiga resurserna i
53
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samhället som ”behövs” under krig i allt
väsentligt finns inom privat näringsverksam
het. Ledningsmässigt är dessa förhållanden
en källa till mycken huvudbry och har under
årens lopp, inte minst under det kalla kriget,
föranlett många utredningar och olika organisatoriska lösningar för höjd beredskap
och krig, liksom hur olika viktiga företag
skulle ”kopplas på” den offentligt bedrivna
planeringen för höjd beredskap. Dessa frågor
ställs nu på sin spets igen när planeringen för
höjd beredskap och krig ska återupptas.

Skilj noga på ”krisbered
skap”,” civilförsvar” och
”civilt försvar”
Regeringens planeringsanvisningar för civilt
försvar från inrikesministern talar om att
planeringen ska avse civilt försvar. För den
som under de senaste åren ägnat mycket
tid åt att söka förklara vad civilt försvar är
och vad civilt försvar nu – efter det senaste
försvarsbeslutet – ska bli, har det stått klart
att missförstånden är många. De mest framträdande gäller de viktiga begreppen civilt
försvar, civilförsvar och krisberedskap. Men
inte bara missförstånden. Eftersom de flesta
som skulle ha sysslat med beredskapsplanering för höjd beredskap och krig (även efter
det kalla kriget) inte gjort det, är kunskaperna
låga och ibland, särskilt bland nyanställda
på många myndigheter, nästan obefintliga.
Det finns alltså ett stort behov av att först
reda ut några grunder.
En vanlig form av sammanblandning är
att begreppen civilt försvar och civilförsvar
ofta används med liktydig innebörd. Det är
lätt att förstå eftersom orden ligger så nära
varandra. Civilförsvar var tidigare namnet
på den statliga civilförsvarsorganisationen,
som leddes av Civilförsvarsstyrelsen, en myn
dighet som småningom uppgick i Överstyr54

elsen för civil beredskap (ÖCB). Denna statliga verksamhet – för civilförsvar – lades
helt ner i början på 2000-talet. ÖCB och
Statens Räddningsverk har småningom via
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) småningom uppgått i Myndigheten för samhälls
skydd och beredskap (MSB) som också övertog vissa av uppgifterna från Styrelsen för
psykologiskt försvar (SPF).
Den statliga civilförsvarsorganisationen
bestod av undsättningskårer som organiserades i varje län med länsstyrelserna som
huvudansvariga myndigheter och de försörjdes personellt med stöd av pliktlagstiftning
(civilförsvarsplikt). Kårerna hade materiel,
fordon etc, som var förrådsställt och skulle
mobilisera på i stort sett samma sätt som
det militära försvaret vid höjning av beredskapen för krig.
Till begreppet civilförsvar brukade också hänföras den verksamhet som innebar
skyddsrumsbyggande och förrådshållning
av skyddsmasker för civilbefolkningen.
Civilt försvar däremot är, som framgått
ovan, förberedelser för och verksamhet under
höjd beredskap och krig som då ”behövs”,
och med de rättsliga verktyg som då får tillgripas. En viktig distinktion som alltså bör
upprätthållas är att civilt försvar inte är detsamma som krisberedskap. Krisberedskap är
verksamhet som innefattar fredstida insatser
för fredstida allvarliga händelser, med den
lagstiftning som då gäller och där beredskapslagstiftning för krig inte får användas.
Civilt försvar omfattar avsevärt mycket mer
än krisberedskap, inte minst därför att det
innefattar en rättslig ordning för utnyttjande
av alla samhällets resurser som behövs för
krig och planeringen för det.
Övergången mellan fred och krig är en
svårbemästrad fråga, inte minst sedan det
s k ”hybridkriget” gjort folkrättsreglerna
svårtillämpade. Planeringen för höjd bered
skap avseende krig blir därför en central
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fråga för de ansvariga inom planeringsverksamheten.
En annan sak är naturligtvis att det mesta
av det som i fred är och benämns krisberedskap (räddningstjänst, sjukvård, ordningshållning, ledning av och samverkan under
olika insatser m m, kunskap och kompetens
inom olika områden som berörs av allvarliga
fredstida kriser såsom epidemier, pandemier,
terrorism, flyktingkriser o s v) kommer att
behöva utnyttjas under höjd beredskap och
krig inom verksamheter som då är – eller
har blivit civilt försvar –, men det kommer
då att ske med den planering och inriktning
som beredskapen för krig kräver.
I instruktionen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har denna distinktion upprätthållits så att myndigheten är
ansvarig för krisberedskapsfrågor och för
civilt försvar (med en viss begränsning).

Vad ska totalförsvaret göra i
fred?
Vad ska totalförsvarets olika verksamheter
bidra till i fred och i krig? Lagen anger att
”Totalförsvar är verksamhet som behövs för
att förbereda Sverige för krig”. Inom militärt
försvar är detta inte så svårt att beskriva i
allmänna termer. Det handlar om att utveckla
moderna krigsförband, att utbilda och öva
krigsförband för krig och att med hänsyn
till hotbild söka planlägga för insats med
de tillgängliga förbanden under olika typer
av krigsfall. I de flesta sammanhang kräver
denna försvarsplanering samverkan med och
samordning med många civila ”verksamheter”
för att de olika grenarna av totalförsvaret
ska få ut största möjliga effekt av de gemensamma ansträngningarna. Detta är en
komplex och svårbemästrad ”verksamhet”
inom totalförsvaret, men helt nödvändig för
att den militära verksamheten ska fungera.

För civilt försvar förstås i fred, när inte
beredskapen höjts, all den verksamhet i samhället i stort som krävs för att förbereda
vårt land för krig, och den omfattar både
offentlig och sådan privat verksamhet som
genom lag och avtal är skyldig att förbereda
den ”verksamhet” som enligt lagens formulering ”behövs”.
Vad är det då som ”behövs” av civil verksamhet i fredstid för att förbereda för krig?
De viktigaste av dessa förberedande ”verksamheter” kan kortfattat beskrivas som planering, utbildning, övning, rekrytering av
och administrering av krigsplacerad personal,
inköp och förrådsställning av nödvändig
extra materiel, lokalförsörjning vad gäller
krigsuppehållsplatser med nödvändig utrustning för dem m m. All denna verksamhet
inom området civilt försvar består alltså av
oerhört mycket mer än det som tidigare bestod av civilförsvarsorganisationen.
Det som bedöms behövas under det mest
allvarliga hotet mot vårt land, krig, är alltså
det som ska förberedas i fred. För att sådana
förberedelser ska kunna göras har riksdagen redan i fred stiftat ett antal lagar som
får utnyttjas vid höjd beredskap och krig.
Även Regeringsformen (kap. 15) innehåller
viktiga bestämmelser för hur Sverige ska
styras under krigsförhållanden, och här har
Riksdagen genom lagstiftning gett myndigheter långtgående fullmakter för att åstadkomma största möjliga totalförsvarseffekt.
Det gäller t ex ransonering, förfoganden
över enskild egendom, pliktlagstiftning för
medborgare inom vissa åldersgränser, undanförsel och förstöring samt ändringar i
ansvars- och befogenhetsområden inom den
statliga och offentliga sektorn. De viktiga
planeringsförberedelserna i fredstid kan alltså,
med kunskap om och med stöd av dessa
beredskapslagar, göras med helt annorlunda
förutsättningar för verksamheterna än de
som gäller i fredstid.
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Om Sverige måste höja beredskapen p g a
risk för krig och särskilt om vi måste gå
över till högsta beredskap, säger lagen om
totalförsvar att ”Under högsta beredskap
är totalförsvar all den samhällsverksamhet
som då ska bedrivas.” Det betyder alltså,
vad gäller civilt försvar, att det under högsta
beredskap utgörs av all den samhällsverksamhet som då ska bedrivas, som inte är militär
verksamhet. Sådan samhällsverksamhet som
inte behövs under höjd beredskap och krig
ska alltså minimeras eller upphöra, i syfte
att koncentrera alla landets resurser och
förmåga till försvaret av landet.

Vad innebär regeringens
anvisningar?

sammanhängande planeringsmodell för hela
totalförsvaret och att de olika verksamheterna inom militärt försvar och civilt försvar
ska innefattas i form av gemensamma grunder
(s k grundsyn) för denna planering.
Den minnesgode erinrar sig säkert att det
under det kalla kriget fanns en planering mellan militärt och civilt försvar som inrymde
begreppet ”grundsyn”. Begreppet förekom
på såväl central och högre regional som lägre
regional nivå i den gemensamma planeringen.
I dessa sammanhang avsågs med begreppet
en form av gemensam syn mellan civila och
militära myndigheter om hur olika ”krigsfall”
skulle hanteras vad gällde främst olika former
av prioriteringar av resurser och hur olika
samverkans- och beslutsformer skulle vara
etablerade redan i fredstid genom utbildning
och övningar. Inte minst på högre regional
nivå (mellan militärbefälhavare och civilbefälhavare) hade sådana grundsyner stor
betydelse och deras realiserbarhet prövades
inte minst under återkommande övningar
på högre regional nivå.
Regeringsuppdraget avser därför inte att
de angivna myndigheterna nu ska redovisa
en faktisk planering för krig utan ett förslag
till hur gemensamma grunder för en sammanhängande planering för totalförsvaret
bör se ut.

Anvisningarnas viktigaste innebörd är att
totalförsvarsbeslutet från våren 2015 nu ska
omsättas i konkret verksamhet.
I de anvisningar som kommer från försvarsdepartementet, och som alltså avser
anvisningar för hela totalförsvaret, ges två
uppdrag. Det första ges till myndigheterna
MSB och Försvarsmakten och anger att de
senast den 10 juni 2016 (alltså inom 6 månader!) ska ”lämna förslag till gemensamma
grunder (grundsyn) för en sammanhängande
planering för totalförsvaret”.
Det andra uppdraget lämnas till samma
myndigheter och anger att de senast den Planeringen möter flera svåra
10 juni 2017 (alltså inom ett och ett halvt
frågeställningar
år) ska redovisa en samlad bedömning av
Försvarsmaktens behov av stöd från bevak Flera olika frågor måste mötas i det uppdrag
ningsansvariga myndigheter inför och höjd myndigheterna fått.
beredskap samt bevakningsansvariga mynEn gäller MSB:s roll i förhållande till de
digheters möjligheter att tillhandahålla så- centrala bevakningsansvariga myndigheterdant stöd inom ramen för det civila försvaret. na. Ska t ex olika viktiga samhällsområden
De bägge myndigheterna ska delredovisa ”klustras” (jämför de tidigare funktionsanarbetsläget vad gäller detta uppdrag senast svariga myndigheterna som hölls ihop av
den 15 september 2016.
ÖCB) för att man ska skapa ändamålsenliga
Det första uppdraget är mycket komplext verksamhetsområden för krigsförhållanden
och kräver eftertanke eftersom det avser en och för att snabbt kunna åstadkomma viktiga
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resursfördelningar och prioriteringar i tid och beskrivas och beslut om avtalsformer m m
rum. Ett exempel på ett sådant område gäller måste fattas.
sjukvård som rimligen bör hållas samman
av Socialstyrelsen, och den bör i planeringen Stödet till militärt försvar
kunna förfoga över samtliga sjukvårdsresurprioriteras initialt
ser i hela landet oavsett huvudman och då
kunna göra viktiga avvägningar av behov Det andra uppdraget avser en bedömning av
hur de bevakningsansvariga myndigheterna –
för militärt och civilt försvar.
En annan fråga gäller landets territoriella ”inom ramen för civilt försvar” – ska kunna
indelning och vilka ansvarsområden som är tillhandahålla stöd till Försvarsmakten inför
lämpliga att ha under höjd beredskap och och under höjd beredskap. Det är av vikt
krig. Den samlade statliga sektorn (som är att notera formuleringen ”inom ramen för
den som på olika nivåer ska leda verksamhet civilt försvar”. Denna formulering innebär,
i krig) uppvisar en mycket splittrad bild vad mot bakgrund av ovan gjorda skrivningar,
gäller såväl centralt som regionalt ansvar. att när denna bedömning ska göras ska det
ske, inte inom ramen för krisberedskap, utan
Även om det tydligt sägs i länsstyrelsernas
instruktion att dessa är högsta civila total- med beaktande av beredskapslagstiftningens
försvarsmyndighet inom länet (observera den möjligheter, (t ex att ianspråkta egendom,
territoriella begränsningen) är det tydligt att eller krigsplacera personal etc). Regeringen
flera, för verksamhet under krig, mycket vik- har också angett inom vilka områden detta
stöd i första hand ska beaktas; det gäller
tiga områden alls inte enkelt låter sig inordnas
i denna territoriella princip (jämför polisen, sjukvård, transporter, livsmedel, telekomtransportapparaten, energiförsörjningen, te- munikationer och drivmedel.
lekommunikationer, livsmedelsförsörjning,
läkemedelsförsörjning etc).
Några väsentliga
Försvarsmaktens militärregioner har inte utgångspunkter för
den roll som den äldre militärbefälhavarinstitutionen hade, och den äldre civilbe- planeringen
fälhavarinstitutionen finns inte längre. En Regeringen anger i detta beslut om en samregional territoriell ordning måste således
manhållen totalförsvarsplanering vissa vik
etableras som kan hålla samman totalför- tiga utgångspunkter. Den säger t ex att plane
svarsplaneringen under den nationella nivån. ringen för det civila försvaret ska samord
Regeringen understryker också särskilt läns- nas med Försvarsmaktens försvarsplanering
styrelsernas och militärregionernas roll.
och med planeringen för fredstida krissitua
En tredje viktig fråga gäller hur närings- tioner.
livet ska medverka i beredskapsplaneringen,
Av dessa formuleringar framgår att För
eftersom det är där de faktiska resurserna för svarsmaktens planering för militärt försvar
stöd till militärt och civilt försvar faktiskt benämns ”försvarsplanering” och att det
finns. Grunder för näringslivets medverkan på begreppet inte ska användas för planering
olika samhällsnivåer måste således etableras inom civilt försvar eller för totalförsvarets
och ett både rättsligt och verksamhetsmäs- sammanhållna planering.
sigt fungerande system för flöden av viktiga
Det framgår också att planeringen för
civilt försvar ska ha sin utgångspunkt i en
resurser under höjd beredskap och krig måste
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helhetssyn som omfattar hela hotskalan, ett
gemensamt regelverk och en sammanhållen planeringsprocess och att det är denna
planering som ska samordnas såväl med
Försvarsmaktens försvarsplanering som med
planeringen för fredstida krissituationer.
Uttrycket ”hela hotskalan” torde innebära att inte endast det väpnade angreppet
är planeringsgrund utan även förhållanden
under s k ”hybridkrig” och även allvarliga
händelser i fredstid som inte är krigsliknan
de. Inom det civila försvaret är det av stor
vikt, förutom den lagstiftning som ska beaktas, att regelverket för planeringen inte
”spretar” åt olika håll vad gäller begrepp,
uppställningsformer, rutiner, ansvar etc. Ett
gemensamt regelverk är därför också grunden
för utbildning och övning som nu snabbt
måste komma igång. En planeringsprocess
som följer ett gemensamt regelverk och som
i tid och rum följer tydliga inriktningar i rätt
etapper och delmoment kan ge stabilitet i det
omfattande arbete som nu förestår.
Alla civila myndigheter (även landsting
och kommuner) som har beredskapsansvar
(i författningarna av någon egendomlig anledning fortfarande benämnt ”bevakningsansvar”) ska nu starta planering för verksamhet
under höjd beredskap och krig. De kommer
under lång tid framöver att behöva koncentrera resurser till denna verksamhet, initialt
t o m väsentliga resurser. Det är tydligt att
finansiering av denna planeringsverksamhet inte sker med nytillkommande medel i
statsbudgeten.
De medel inom ramarna som finns för
civilt försvar är det s k 2:4-anslaget som
inrymmer flera miljarder SEK. Detta anslag,
som ursprungligen faktiskt var ett anslag för
civilt försvar, har under en följd av år väsentligen gått till olika projekt inom området
krisberedskap. Det finns förutsättningar för
regeringen att utan belastning med ytterligare medel i statsbudgeten i väsentlig grad
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via 2:4-anslaget finansiera kostnaderna för
den omfattande planerings- utbildnings- och
övningsverksamhet som nu under flera år
måste genomföras inom civilt försvar.
En väsentlig styrande faktor för de civila delarna av totalförsvaret ska vara det
militära försvarets krigsplanläggning. För
svarsbeslutet och de nu beslutade planerings
anvisningarna innebär därför att det civila försvarets verksamheter inledningsvis
ska koncentrera planeringen till stödet av
Försvarsmakten. Regeringen önskar nämligen snabbt försöka höja krigsförbandens
operativa förmåga. En viktig förutsättning
för en sådan höjning är att de får ett tidigt
och kraftfullt stöd inom de specificerade
områden som tidigare nämnts.
För att planeringen ska kunna bedrivas
med regeringens inriktning krävs två viktiga
informationer till de civila myndigheter som
har ansvar inom de angivna stödområdena.
Den första avser hur det militära försvarets
försvarsplanläggning ser ut, en kunskap som
är nödvändig för att de civila myndigheterna
ska bli införstådda med hur försvaret militärt
avses bedrivas i tid och rum, liksom hur det
kan komma att påverka deras verksamhet.
Den andra avser kvantitets- och kvalitetsuppgifter vad avser behov av stöd som måste
kopplas till de militärt inriktade operativa
förloppen i tid och rum.
Försvarsmakten är ännu inte helt klar
med hur verksamheterna internt inom logistikområdet ska utformas, hur relationerna
med FMV ska gestaltas och därefter hur
relationerna med MSB, civila myndigheter
och näringslivet principiellt bör se ut. Flera
utredningar arbetar med dessa komplexa
frågor.
Det finns också andra problem med denna planläggning på civil sida. Civila myndigheter har inte sysslat med detta sedan
länge, och kompetens för att planera med
Försvarsmakten måste byggas upp. Utbild
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ning för att höja kunskapsnivån inom området säkerhet och försvarssekretess är nödvändig. Planeringen innefattar inte sällan behov
av att man ska kunna samverka med andra
myndigheter och genomföra planläggningsarbete tillsammans i en säker miljö. Det finns
f n endast ett fåtal lokaler som kan erbjuda
en helt säker överläggningsmiljö och som
också kan användas för utbildnings- och
övningsverksamhet.
Författaren är tidigare generaldirektör och
ledamot av KKrVA.
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Hur ska det nya kalla kriget sluta?
Av Bo Hugemark
Resumé
The first cold war ended with the inevitable defeat of the Soviet Union due to its irrational
economic system. The failure of Russia to become a democratic and liberal state has been
alleged to myths about the wester powers’ neglect and NATO’s encirclement. However, the
main cause has been the Russian lack of Vergangenheitsbewältigung. Today, we have a new
cold war, a conflict caused by irreconcilable values and ideology. In this article I first analyse
the causes of the Soviet Union’s defeat in terms of the crumbling of three uniting factors: threat
perceptions, repression and social contract. After that, I apply the same factors to the Putin
system and make some guesses about its future. Threat perceptions are incessantly conveyed
by propaganda and accompanied by military actions, hitherto successful and fomenting nationalism. Repression is increasing, skillfully using modern media. The social contract has so
far been fulfilled: stability after the turmoil of the Yeltsin era, welfare and prosperity paid with
oil incomes, national pride from Russia’s annexing of the Crimea. However, the future of the
social contract is dim: low oil prices, neglected investments, brain-drain caused by emigration
of talented people, high defence expenditures and vast corruption at the top levels. One possible outcome is that the regime will try to divert attention from domestic problems by seeking conflicts abroad, e. g. with states where pretexts of guarding Russian-speaking minorities
could be found. Putin and his system will disappear, somehow. It will be a turbulent process,
filled with risks and chances. Hopefully, the western leaders will not be so bewildered this
time as they were in 1991, but be able to meet the risks and take the chances.

”sovjetunionens sammanbrott var seklets stora geopolitiska katastrof” Detta Putins
yttrande citeras flitigt i dagens säkerhetspolitiska debatt. Spekulationerna har varit många
om vad han avsåg med detta. Ett enkelt beklagande av ett faktum? En anklagelse mot dem
som var skyldiga till detta? En deklaration
om att han tänker göra något åt saken? I
Rysslands grannländer växer misstanken om
att det sistnämnda är fallet, med annexionen
av Krim och insatser av ryska stridskrafter
i Donbass som tydliga tecken.
Det sovjetiska geopolitiska imperietänkandet lever uppenbarligen. Och inte bara
i Ryssland. Det finns en mental skugga från
Sovjetunionen i mångas sinnen i väst, som
ger grogrund för appeasement, mottaglighet
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för myter, accepterande av ryskt våldsmonopol etc.
I mycket beror denna mentala skugga
på att sammanbrottet kom så snabbt och
oväntat. Åtminstone för politiker och statsvetare; ekonomer hade länge förkunnat att
Sovjetsystemet var ohållbart och fallfärdigt.
I det blockuppdelade Europa såg många
chansen till en framtid i fred och frihet i en
helt orealistisk bild av konvergens och fredlig samexistens mellan två system. Ronald
Reagans uppmaning ”Mr. Gorbachev, tear
down this wall!” sågs som orealistiskt effektsökeri. Men konvergens mellan ideologiska
system är omöjlig. Den enda möjliga utgången
av en konflikt mellan två ideologiska system
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är endera sidans seger. Det var också vad
som hände 1991 i och med västs seger i den
konflikt som började 1918, om man så vill ett
tredje världskrig som omslöt det andra. Ett
krig mellan å ena sidan marknadsekonomi
och demokrati å den andra planekonomi och
totalitarism, ett krig mestadels kallt men med
våldsinslag: Östberlin 1953, Poznan 1956
Budapest 1956, Prag 1968.
Sovjetunionen var en i längden omöjlig
konstruktion, ekonomiskt och mänskligt.
”Socialismen är avskaffande av rationell ekonomi” sade den österrikiske liberale ekonomen Ludwig von Mises 1920. Att den irrationella sovjetekonomin överlevde så länge
berodde på att den fick verka under sådana
abnorma förhållanden där planekonomi
fungerar – och är nödvändig: inbördeskrig,
militär upprustning, krig, uppbyggnad av
infrastruktur och tung basindustri efter kriget,
ny kapprustning inför ett eventuellt tredje
världskrig. Men att tillfredsställa normala
samhälls- och individuella behov kunde systemet inte klara. Och när Gorbatjov kände
sig tvingad att demontera hotbilderna var
nederlaget för det planekonomiska/totalitära
systemet oundvikligt.
Det var alltså ett nederlag, men det gick
att bortförklara med politikernas förräderi.
Generalöverste Albert Makasjov, befälhavare
i Volga-Urals militärområde talade inför
ryska kommunistpartiets konferens i juni
1990 om hur p g a ”’segrar’, s k segrar för
vår diplomati, Sovjetarmén jagas bort utan
strid från de länder som våra fäder befriade
från fascismen”. (Samma tankegångar gick
för övrigt igen hos militären efter första
Tjetjenienkriget)

Myterna
Här var grunden lagd till en dolkstötslegend
likt den i Tyskland efter första världskriget.
Även detta slutade utan ett totalt militärt

nederlag, skulden kunde läggas på förrädiska politiker.
Men därmed upphör likheterna mellan
1919 och 1991 Efter första världskriget påtvingades Tyskland en förödmjukande fred
och ålades stora krigsskadestånd. Efter det
tredje – det kalla kriget – skedde inget sådant
gentemot Ryssland. Det blev tvärtom efterhand en boom av investeringar. Västeuropas
beroende av rysk olja och naturgas har ökat.
Den ekonomiska sammanflätningen har gått
så långt att vissa bedömare troskyldigt hävdat att väpnad konflikt mellan Ryssland
och Västeuropa varit otänkbar. Beroendet
minskar dock sedan några år
Men man kanske kunde ha gjort mer?
Kunde man efter det andra världskriget bygga
upp Tyskland och andra centraleuropeiska
stater ur krigets ruiner borde man väl ha kunnat satsa på en ny gigantisk Marshallhjälp till
Rysslands stöd för att främja marknadsekonomi och demokrati? Svaret är enkelt: Nej,
det saknades grundläggande förutsättningar
för detta, nämligen traditioner av:
• Kapitalism. En sådan ekonomi hade
börjat blomstra före första världskriget
men utrotades av bolsjevikerna (med en
kort respit under NEP-perioden.)
• Konstitutionellt styre (med undantag
av ett drygt halvår 1918)
• Rättsstat
• Sociala skyddsnät (överflödiga i kommandoekonomin)
I Tyskland hade sådana traditioner haft
längre hävd och varit utrotade kortare tid,
ett drygt decennium. Det fanns tillräckligt
starka fundament att bygga upp den nya
staten på.
Det saknades inte råd och rådgivare till den
nyfödda flämtande demokratin i Ryssland.
Det fanns också goda krafter i Ryssland
som ville ta sig an det gigantiska proble61
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met att bygga marknadsekonomi. Men den Ryssland. De var fullt medvetna om hur
gamla nomenklaturan fanns kvar i orubbat bräcklig den ryska demokratin var. Medan
bo och kunde privatisera sig själv med till- Sovjetunionen kunde skrämma omvärlden
gång till statens egendom. Det uppstod en med sin styrka, var det nu Rysslands svaghet
som gav det makt. Den amerikanska linrövarkapitalism och i slutet av processen
dagens kleptokrati. Också säkerhetstjäns- jen efter Sovjetunionens sammanbrott blev
ten var intakt (som om Gestapo behållits i ”Russia first”, gör inget som kan fördärva
Västtyskland!), och idag ser vi den ekono- Rysslands möjligheter att bli demokratiskt!
miska och politiska makten sammanflätade Ett flagrant exempel var oviljan att leverera
vapen till de baltiska staterna, de enda f d
på allra högsta nivå.
Det går säkert att finna gott om miss- Sovjetrepubliker som inte ärvde delar av den
tag i västs hantering av politiska och eko- sovjetiska krigsmakten – utom som kvardrönomiska relationer med den ryska bräck- jande ockupationstrupp. Skälet kan knappast
ha varit att baltiska krigsmakter skulle ha
liga demokratin men de berodde mindre
utgjort
hot mot Ryssland. Snarare var det väl
på illvilja än på förvirring hur man skulle
hantera den plötsliga segern. Likaså sakna- något slags absurd symbolik: vi vill inte säga
till ryssen att vi ser honom som fiende.
des mental beredskap hos ryssarna att inse
Så starkt hade intressesfärstänkandet prägnederlaget. Och att erkänna de oförrätter
som Sovjetunionen tillfogat sitt eget folk lats i västländernas föreställningsvärld att
och andra nationer. Det som på tyska heter de avskräckte sig själva från att konsolidera
Vergangenheitsbewältigung, att göra upp med ett nytt säkerhetssystem i Europa. ”Mycket
har förändrats i Europa, det som har försitt förflutna, har lyst med sin frånvaro.
Denna brist på insikt om det mörka för- ändrats minst är de ledande politikernas
flutna kan vara en förklaring till att den ryska verklighetsuppfattning”, så inledde Polens
ledningen tolkat utvidgningen av Nato som dåvarande president Lech Walesa sitt tal vid
ett hot. En annan förklaring kan vara att Sverige-besöket 1995.
Initiativet till utvidgningen kom tre år
man sett utvidgningen som ett hinder för att
tidigare
från de stater som sluppit ur Sovjet
använda militära medel som påtryckningsunionens
maktsfär och inte vågade grunda
medel. En tredje att man genom att skapa
sin säkerhet på fromma förhoppningar om
en belägringsmentalitet kan avvända folkets
missnöje från inrikespolitiska misslyckanden att Ryssland var på rak väg till demokrati.
De ville få en säker förankring i det västliga
och skapa stort stöd för Ledaren.
Till dolkstötslegend och Versaillesmyt säkerhetssystemet. Den enda lösningen var
kunde man därför foga inringningsmyten. medlemskap i Nato, som i motsats till OSSE
Den har också slagit rot på flera håll i väst, och EU hade militärt hårda maktresurser och
hos politiker, diplomater och statsvetare som innehöll USA, som de av historiska skäl litade
argument för neutralism och appeasement. mer på än på de europeiska stormakterna.
På våren 1992 förklarade Tjeckoslovakiens,
Men den är grundfalsk.
Polens och Ungerns ledare att deras mål var
Natomedlemskap. De framförde till president
1
Natoutvidgning under vånda
Clinton sina länders känsla av att leva i ett
Västmakterna, yrvakna efter den oväntade
säkerhetspolitiskt vakuum.
segern, hade inga tankar på att utnyttja
Entusiasmen i väst var ringa. Europeiska
tillfället och utvidga Nato för att inringa Natostater var ovilliga att ta bort fokus
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från det transatlantiska kärnområdet och kunna leda till att reaktionära krafter fick
ta risken att involvera Alliansen i svårför- makten i Moskva. Det födde tankar i väst att
utsebara konflikter i Östeuropa. Många om den ryska demokratin var så bräcklig så
västliga politiker var fångna i kalla krigets var det kanske bäst att säkra upp de stater
intressesfärstänkande, skrev under på de
som ingått i den ryska sfären.
ryska hotföreställningarna och anteciperade
Clinton-administrationen gjorde klart
”rättmätiga ryska intressen”.
att man visserligen var angelägen om att
President Clinton stod inför ett dilemma: upprätta ett strategiskt partnerskap med
skulle han lyssna till de östeuropeiska sta- Ryssland men inte tänkte låta ryssarna bromternas böner och riskera att äventyra den
sa utvidgningsprocessen eller påverka dess
bräckliga ryska demokratiska utvecklingen? innehåll. Samtidigt satsade Clinton all sin
Eller prioritera Ryssland och låta östeuropé- politiska fingerfärdighet på att få ryssarna
erna leva på det bräckliga hoppet?
att acceptera utvidgningen. I Helsingfors
Kriget i Bosnien blev avgörande. Än en 1996 gav Jeltsin till och med upp försöken
gång hade européerna misslyckats med att att framtvinga ett löfte om att aldrig släppa
hålla fred på sin kontinent. ”The reason why in före detta sovjetrepubliker i Alliansen.
we are in Europe is that we don’t trust your
För att definitivt desarmera inringningsability to mind your own business” sade den argumentet slöt Nato före utvidgningen
pensionerade amerikanske diplomaten John med Ryssland Founding Act on Mutual
Ausland på en konferens i Oslo 1986. Nu Relations, Cooperation and Security betbesannades detta en tredje gång. Clinton ween Nato and the Russian Federation. Och
började fundera på om inte Natoutvidgning 2002 bildades The Nato-Russia Council
skulle utgöra ett medel att sprida demokrati, (NRC), för konsultationer och samarbete.
hindra konflikter och säkra USA:s närvaro Ryssland fick därigenom en unik ställning
i Europa.
bland icke-medlemmar i vad avser insyn i
Det blev en lång och osäker process, ett Alliansen. Ett remarkabelt och symboliskt
skickligt amerikanskt manövrerande mel- tecken på de nära relationerna mellan Nato
lan parter med vitt skilda ståndpunkter. Det och Ryssland var att den ryska representagällde att tillgodose de östeuropeiska stater- tionen i SHAPE inhystes i den byggnad som
nas säkerhet. Men att samtidigt ta hänsyn under det kalla kriget innehöll den speciella
till Rysslands känslor. Den gordiska knuten grupp som bevakade det strategiska läget i
löstes genom att tala om skapandet av ett Berlin! Nato har också undvikit – till dessa
nytt Nato, som inte var en försvarsallians dagar – att stationera trupp permanent i de
mot Ryssland utan ett medel att stabilisera nya medlemsländerna.
Europa och hantera nya hot, en fortsättning
Påtagligt under hela processen var att det
av Marshallplanen. Ryssarna borde ha allt var medlemsaspiranterna som drev på och
att vinna på att grannarna skulle känna sig med oro såg på västliga förhalningsförsök
säkra.
– exempelvis Partnership for Peace– och på
Det var inte en syn som delades av alla den amerikanska strävan att vinna Rysslands
i Moskva. Efter några hoppfulla signaler bifall. De hade historiska erfarenheter av
från Jeltsin tog den ryska propagandan mot att stormakter gjorde upp över deras hu”expansionen” fart. Till slut blev den dock vuden.
kontraproduktiv. Ryssarna försökte bl a
När den ryska regimen nu utmålar Nato
skrämma med spöket att utvidgningen skulle
som ett hot är det därför svårt att undvi63
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ka slutsatsen att det hot den känner är att
Rysslands möjligheter att använda militära
maktmedel mot grannländer begränsas.

Ett nytt kallt krig
Två gånger misslyckades den ryska politiken
med att hindra Natoutvidgningen, den tredje
gången lyckades den. Vid Natos toppmöte
i Bukarest 2008 förvägrades Georgien och
Ukraina – enligt uppgift efter ryska påtryckningar – att ingå i Membership Action Plan
(MAP). Resultatet såg vi i augusti 2008 och
våren 2014 till idag. Så var det med den
inringningen.
Nu är det Natos förstärkningar av försvaret i öst och debatten om svenskt-finskt
medlemskap som utlöser upptrappad rysk
propaganda och vapenskrammel inklusive
knappt underförstådda kärnvapenhot.
Rysslands medlöpare i väst talar sig varma
för avspänning och dialog. Det liknar i mycket
talet om gemensam säkerhet under det kalla
kriget. Problemet då var att konflikten var
mellan två ideologiska system mellan vilka
ingen kompromiss var möjlig. Visserligen
hävdade många västliga bedömare att den
kommunistiska ideologin bara var en fasad,
att det rörde sig om ren maktpolitik. Men
en ideologi som hävdas tillräckligt emfatiskt
som grund för den egna makten får till slut
en styrande verkan. Ingen är immun mot
sin egen retorik. Kommunistpartiet kunde
naturligtvis inte plötsligt avsvära sig den
kommunistiska ideologin.
Och att reformera ett system som blivit
så absurt som det sovjetiska var omöjligt.
Gudrun Persson skriver i sin utomordentliga
bok Varför föll Sovjetunionen?2 att Gorbatjov
inte hade planer på verkliga reformer, det var
snarare försök att ”rundsmörja systemet för
att få det att fungera bättre; de begränsade
reformerna skulle integrera västerländsk
64

teknik och produktivitet i den enpartistat
som Stalin lämnat i arv.”
Hotföreställningar, belägringsmentalitet
och krigspropaganda tilltar för närvarande i
ryska medier och i uttalanden av politiker och
militärer. Men när frågan ställs till expertisen
om vi ser ett nytt kallt krig, blir svaret oftast
nej. Ty det är i motsats till då inte fråga om en
konflikt mellan två ideologier. Men är detta
sant? Är inte Putins nationalistiska retorik,
hans utmålande av västerländska värden som
ett hot mot Ryssland, hans fördömanden av
västlig livsstil etc väl så mycket ideologi som
det sovjetiska talet om kapitalistisk utsugning
och dollarimperialism. Huvudavsikten med
kriget mot Ukraina var enligt många bedömare att avvärja smitta från västerländsk
demokrati. Och, som sagt, enda möjliga
utgången i en kamp mellan två ideologier är
den enas seger. När kommer vi att få uppleva
den enda acceptabla utgången, den västliga
demokratins seger över ett alltmer totalitärt
och aggressivt ryskt system?
Historien upprepar sig aldrig helt men det
kan vara nyttigt att se vilka faktorer som
inte förmådde bevara sovjetystemet och hur
dessa ter sig idag.

Tre faktorer som föll bort
Sovjetunionens nederlag i det tredje världskriget åstadkoms inte av en västlig konsekvent
offensiv strategi. Tanken på roll-back övergavs under 50-talet och den överordnade strategin blev containment. Två offensiva inslag
kan dock noteras: President Carters Human
Rights-kampanj, med sitt synliga resultat i
den tredje korgen i Helsingforsdokumentet
1975, grunden för många dissidentrörelser
samt president Reagans upprustning bl a
med Strategic Defense Initiative som stundom ackompanjerades av slagordet att rusta
skjortan av ryssarna. Men framför allt var
nederlaget resultatet av systemets inneboende
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absurditeter och självmotsägelser. Men man
kan notera att just dessa egenskaper födde farhågor i väst för våldsamma urladdningar, anfall med berått mod för att slå ut
Västeuropa eller eskalerande våldshandlingar
för att hindra upplösning i Östeuropa.
Så blev inte fallet; systemet föll i en accelererande process där de systembevarande
krafterna försvagades och försvann i lyckosamt samspel, under trycket av att försöka
rädda en fallfärdig ekonomi.
En av faktorerna har redan nämnts: den
yttre hotbilden som skapade belägringsmentalitet och motiverade repression och dominans över satellitstaterna. Militärutgifterna
hade mot slutet nått en ohållbar nivå – bortåt
30 procent av BNP. Den av Ronald Reagan
annonserade SDI hotade driva upp dem än
mer om Sovjetunionen skulle hänga med.
Det fanns därmed starka motiv att tona ner
hotbilden, och minska militärutgifterna, detta
också för att få tillgång till västerländsk teknologi till en nedgången civil industri.
Med en demonterad hotbild bortföll motiven för att hålla stora truppstyrkor i satellitstaterna och vägen var öppen för deras
frigörelse, från beroendet av Sovjetunionen
och från den planekonomiska tvångströjan.
Och till marknadsekonomi och demokrati,
en stundtals krokig väg, på flera håll ännu
inte helt avslutad.
En annan systembevarande faktor var
det totalitära systemet, repressionen, mot
oliktänkande personer, mot nationalistiska
frigörelsetendenser i delrepublikerna och i
satellitsfären. Som ovan sagts innebar avspänningen att regimen inte längre kunde motivera
det totalitära styret med det yttre hotet. Det
fanns också ett positivt motiv för öppenhet,
Glasnost. Gorbatjov ville öppna för kritik
av konservativa medlemmar av kommunistpartiet som motsatte sig hans reformförsök,
Perestrojkan. Men det blev en process som
inte gick att hejda; kritiken av konservativa

kommunister blev till kritik av kommunistpartiets ledande roll och därigenom av hela
systemet. Repressionsmöjligheterna minskade med data- och informationsteknikens
tillväxt. I stället för Storebror ser Dig tonade
fram möjligheterna av okontrollerad informationsspridning. Alla försök att hindra den
utvecklingen skulle bara leda till ytterligare
stagnation.
Den tredje sammanhållande faktorn var
samhällskontraktet: medborgarna överlät
den politiska makten till partiet i utbyte mot
att den levererade fasta priser, arbete åt alla
och jämlikhet (att en del ”var mer jämlika än
andra” accepterades i ett land som upplevt
tsartidens klasskillnader)
Samhällskontraktet började vittra redan
under det kalla kriget, när regimen, med
Richard Swartz ord, endast levererade makt
åt makthavarna, brister och köer till medborgarna. Som Gudrun Persson träffande
uttryckt det:
”Skillnaden mellan propagandans proklamerade värld och den verklighet människor
levde i gjorde att Sovjetunionen blev fången
i sin egen retorik – och när glappet mellan
retoriken propagandan och verkligheten
blev för stort höll inte sovjetsystemet ihop
längre. När rädslan gradvis försvann var
upplösningen ett faktum. Om någon orsak
var väsentlig för upplösningen var det just
en enda process; förljugenheten, tristessen
i vardagen och en gradvis avtagande rädsla
öppnade upp för ett nytt, ett annat liv.”3
Revolutioner uppstår oftast när ett tryck
börjat lätta: ”... från eden i Bollhuset till
Bastiljens stormning förflöt 55 dagar. Detta
trots att inga TV-team fanns på plats i Ver
sailles.” Så skrev jag i förordet till Militär
historisk tidskrift 1989, till 200-årsminnet
av franska revolutionen och med anledning
av murens fall. Riktigt så fort gick det inte i
Ryssland, men Gorbatjovs Perestrojka och
65
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Glasnost gjorde Sovjetsystemets fall ohejdbart.

Håller Putin-systemet?
Det sorgliga med det socialistiska systemets
fall var att, som nämndes ovan, det inte fanns
traditioner och strukturer som kunde möjliggöra skapandet av ett anständigt kapitalistiskt system. Förhoppningarna om Rysslands
inlemmande i ett europeiskt demokratiskt
och liberalt säkerhetssystem kom på skam.
Förutsättningar saknades som sagts.
Hur hållbart är då Putinsystemet, som nu
ser ut att gå mot ökade ekonomiska svårigheter och som har gott om inre spänningar?
Man kan se samma tre sammanhållande
krafter som i Sovjetstaten, men hur starka är
de och vilket är deras inbördes förhållande
och samspel?
Hotbilden och inringningsmyten har jag
berört ovan. Den har hittills fungerat väl.
Propagandan har trummat in budskapet om
västs försök att underminera Ryssland och
om den ryska krigföringen i Ukraina som
ägnad att stoppa fascismen. Den motiverar
ökade militärutgifter, som givetvis på läng
sikt är en påfrestning på ekonomin, men som
nu stärker regimens makt och utrikespolitiska handlingsfrihet. Den bidrar också till
den bild regimen målar upp om sitt arbete
för Rysslands storhet.
De ryska militära aktionerna i kraft av
hotbilderna stärker det folkliga stödet, åtminstone så länge de inte medför offer i människoliv – eller så länge sådana kan döljas.
Krimockupationen var därvidlag ett guldfynd, ett fait accompli och ett byte som kunde
utmålas som återtagande av rättmätig rysk
egendom, en ofarlig demonstration av militär makt.
Med sin valhänta och räddhågade hantering av Krimkrisen och den följande ryska
invasionen i Donbass överlät väst våldsmo66

nopolet till Ryssland, och bedömer ständigt
sina handlingsmöjligheter utifrån ängslan att
provocera Ryssland. Den absurda motviljan
att leverera vapen till offret för aggressionen,
Ukraina, är det bästa exemplet. Därmed är
det riskfritt för Putin att använda den militära
makten även i andra f d sovjetrepubliker.
Ännu ett fynd gjorde Putin med det militära
ingripandet i Syrien. Det kunde motiveras
inför opinionen som motiverat av att hålla
tillbaka det islamistiska hotet mot Ryssland,
men huvudeffekterna var att Ryssland har
gjort sig till del av lösningen av Syrien-krisen,
samtidigt som det konserverat konflikten
genom sitt militära stöd till Assad. Vilket i
sin tur ökar flyktingströmmen och därmed
splittringen i EU. Och västs beroende av
Ryssland i Syrien kan bli en frestelse till
ökad appeasement i Ukraina-kriget och till
mildrande av sanktionerna.
Krigsretorik och upprustning har alltså
hittills givit god utdelning. På kort sikt kan
det kanske ha ökat aptiten. På lång sikt, finns
det en gräns där ekonomi och opinion når
en bristningsgräns?
De ryska militära aktionerna hittills har,
förutom att bidra till hotföreställningarna,
också ökat repressionsmöjligheterna. Kritik
av politiken kan utmålas som landsförräderi i
en situation då ondskefulla krafter hotar moder Ryssland. Tjetjeniens Ramzan Kadyrov
ställer villigt upp med bestraffningar.
Repression och propaganda har ännu
inte nått ett totalitärt stadium av sovjetisk
modell. Men den är inte mindre effektiv.
Informationsflöden kan inte hejdas, men de
kan mötas med desinformation. Den ryska
propagandaapparaten har nått en tidigare
aldrig uppnådd förmåga att känna av vad som
slår rot, i landet och utomlands, att utnyttja
offermentalitet och behov av syndabockar,
att odla myter. Den inte bara i sovjetisk stil
förvränger sanningen och omtolkar fakta
utan producerar lögner hämningslöst, ut-
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nyttjande statskontrollerade troll i sociala
medier. Till detta likvidering av farliga oppositionspolitiker och journalister.
För denna verksamhet finns till synes inga
gränser. Om Gorbatjov behövde öppenhet
för att komma tillrätta med en stel byråkrati
behöver Putin största möjliga slutenhet för att
bevara det korrumperade styret med honom
i toppen. Några dubier om konsekvenserna
på lång sikt finns uppenbarligen inte. Men
vad händer om korruptionen avskräcker
utländska investerare, ett av de farligaste
hoten? Investeringsnivån är på tok för låg
för närvarande. Och vilken effekt får den
brain-drain genom emigration av begåvningar
som redan pågår för fullt?
Rysslands militära framgångar har stärkt
ett av tre ben i det nya samhällskontrakt som
Putin utvecklat: nationell stolthet, känsla av
omvärldens respekt, stolthet över den egna
militära styrkan. När Putin stod på läktaren
i Sotji och lyssnade på den ryska nationalsången kunde man ana att hans tankar var på
annat håll. Och med de storartade Olympiska
spelen och Krimockupationen kunde ryssarna
börja resa sig efter de förödmjukelser från
den dekadenta västvärlden som regimens
propaganda kolporterar ut
Det andra benet är att garantera stabilitet
efter det turbulenta 90-talet, efter misslyckade, dödsdömda försök att utveckla demokrati och marknadsekonomi. En stabilitet
symboliserad av Putins hårdhänta uppgörelse
med oligarkerna. Det tredje att förbättra levnadsvillkoren, möjliggjort genom export av
energi – till priset av försummade långsiktiga
investeringar, ett pris ännu inte märkbart
för gemene man.

Sammanhållande eller
splittrande?
Hur starka är då de systembevarande faktorerna? För närvarande är den dominerande

bilden att de förstärker varandra och är
effektiva. Men det finns också inneboende
motsättningar och känsligheter.
Helt avgörande är om samhällskontraktet
håller och viktigast här är levnadsvillkoren
för gemene man. En populär metafor är
huruvida kylskåpet eller TV:n styr ryssens
syn på regimen. Så länge kylskåpet är fullt
accepterar han propagandabilden, men om
det börjar bli tomt börjar han ifrågasätta.
Det börjar väl tömmas så sakteliga med
sjunkande oljepriser, ökade försvarsutgifter
och som en följd av försummad förnyelse av
ekonomin. Regimen gör vad den kan för att
lägga skulden på de utländska sanktionerna,
men propagandan har kanske sin gräns för
trovärdigheten. Kanske skulle inte heller korruptionen på högsta nivå längre accepteras
när folkets levnadsvillkor blev hårdare.
En effekt som propaganda och desinfor
mation har fått är en allmän känsla att man
inte kan lita på någon fullt ut. Hittills har
detta varit ett vapen för regimen mot utländsk information. Men det finns kanske en
brytpunkt då det kan vändas mot regimen.
Inrättande av ett nationalgarde till skydd för
statsledningen är ett tecken på att ledningen
bedömer att det behövs hårdare metoder
för att förhindra en upprepning av demonstrationerna 2011. Liksom dumabeslutet
nyligen om att använda skarp ammunition
vid demonstrationer.
Ett känt fenomen är att en regim med
inrikes problem kan söka utrikes konflikter.
Om Putins samhällskontrakt börjar rämna
och den inrikes kontrollen svikta, finns det
gott om möjligheter till sådana. Baltikum,
Ukraina revisited, Moldavien, Kazachstan
för att nämna några. Skulle den ryska opinionen ställa sig bakom militära angrepp
som kostade människoliv? Ja kanske, om det
kunde utmålas som aktioner för att rädda
ryska minoriteter från förföljelse eller möta
hot mot Moder Ryssland.
67
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Ett antal frågor utan svar. Men historien
visar att det kan svänga snabbt. Faktorer
som i samspel bevarar ett system kan om
de försvagas under vissa omständigheter i
stället få centrifugal effekt.
Under slutet av det förra kalla kriget anfäktades väst av rädsla för Sovjetsystemets
upplösning, uttryckt bland annat i president
Bushs ”Chicken Kiev-tal” 1 augusti 1991.
Liknande tongångar hörs då och då idag
om Putin-regimen. Ett färskt exempel är
när USA:s Natoambassadör Douglas Lute i
slutet av april sade till nyhetsbyrån Reuters
att det ”inte är möjligt att expandera Nato”
inom den närmaste framtiden eftersom det
skulle ”förorsaka instabilitet i det strategiskt
viktiga Ryssland”. Talesättet ”man vet vad
man har, inte vad man får” är ett av de mer
enfaldiga sätten att driva politik. Om det
man har är oacceptabelt ska det bort, och
så får man se till att gardera sig för vad som
komma kan.
Vad vi kan vara säkra på är att Putin kommer att försvinna på ett eller annat sätt, sörjd

Noter
Processen inför den första utvidgningsomgången 1997 beskrivs från amerikansk synpunkt av en av de drivande bakom utvidgningen Ronald D Asmus i Opening Nato’s
Door. How the Alliance Remade Itself for a
New Era, Columbia University Press, New
York 2002.
2. Persson, Gudrun: Varför föll Sovjetunionen?
Nr 23, Pocketbiblioteket, SNS Förlag,
Stockholm 2006.
3.	Ibid.
1.
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av få. Kommer det system han skapat att
också försvinna? Säkerligen, det börjar visa
sådana inre svagheter som präglade sovjetsystemet. Och historien visar att förändringar
kan komma snabbt i Ryssland. Vad kommer
i stället? Kanske kan nya generationer av
ryssar ha fått sådana influenser under den
postsovjetiska tiden att de kan bygga ett
nytt anständigt system. Och alla liberala
politiker har Putin väl inte lyckats likvidera.
Men någon samlad liberal opposition kan
dessvärre inte urskiljas idag.
Hur som helst kommer Putinsystemets
fall att bli en omvälvande process, fylld av
risker och möjligheter. Man får hoppas att
västvärldens ledare inte står lika handfallna
som vid Sovjetunionens sammanbrott utan
kan möta riskerna och ta vara på möjligheterna.
Författaren är överste, säkerhetspolitisk ana
lytiker och ledamot av KKrVA.
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Bengt Gustafssons strategi
av Carl Björeman
Résumé
The former Swedish Supreme Commander Bengt Gustafsson (B G ;1986 – 1994) has in the
Review of KKrVAHT, edition n:o 2/2014 commented in a so-called respectful memorandum
(Sw.:VPM) worded in 1946 by the then Surpreme Commander Helge Jung. The headline of
General Gustafsson’s article was: ”The strategy of Helge Jung”. Strategy is a conception with
various meanings. Jung proposed a defensive strategy: the Army with a combination of local attacks and the defence of fortifications in the coastal areas, the Navy operating near the
coasts and the Air force defending the operations of the other forces. This was the essence
of the strategy of Helge Jung, something which General Gustafsson misunderstood. In his
article, General Gustafsson identifies himself with a strategy with a predominantly offensive
element. It was practiced during the Cold War but was shown to be too expensive. The
Swedish Defence Forces lacked the power to resist the destructive forces.

förre överbefälhavaren Bengt Gus
tafsson (BG) har läst och i KKrVAHT, 2. häftet 2014, refererat den VPM som dåvarande
ÖB Helge Jung använde som underlag för
sin föredragning för regeringen 1946-03-21
rörande krigsplanläggningen. Artikeln rubriceras ”Helge Jungs strategi”.
Strategi är ett mångtydigt begrepp. Detta
beror bland annat på att ”mot varje särskild
situation svarar en speciell strategi... en strategi kan vara den bästa vid ett tillfälle men
helt olämplig vid ett annat.” Det är André
Beaufres tes i Modern strategi för fred och
krig.1
Om man tar denna tes som utgångspunkt
vid läsningen av BG:s artikel infinner sig med
fog följande fråga: Vad är det för slags strategi
som BG identifierar sig med? Jung verkade
under en tid, 1944–1951 som var särskild,
d v s krävde en speciell strategi.
Jung medverkade under åren 1944–1948,
d v s före 1948 års försvarsbeslut (FB 48),
aktivt i arbetet med att utforma en sådan, tidsanpassad strategi. ÖB fick redan 1944‑06 ‑ 28

uppdrag av regeringen (försvarsminister Per
Edvin Sköld) att utreda försvarets framtida
organisation, grundat på strategiska överväganden och med hänsyn tagen till erfarenheterna från det pågående kriget. ÖB överlämnade en strategisk studie till regeringen
1945-01-10, ett led i lösningen av det givna
uppdraget. Denna strategiska studie låg till
grund för ÖB:s VPM 1946-03-21 och för
Vårt framtida försvar. Överbefälhavarens
förslag, ÖB 47.2
Det militärpolitiska läge som Sverige var
beroende av hade 1946, jämfört med läget under beredskapsåren, genomgått en
dramatisk förändring. Den sammanhängde
med att klara motsättningar hade uppstått
mellan de stora segermakterna. Både utrikes
minister Östen Undén och ÖB Helge Jung
hade med stor sannolikhet klart för sig att
svåra motsättningar hade avslöjats redan vid
Potsdamkonferensen 1945-07-17 – 08-02.
Det framgick vidare av VPM – direkt eller
indirekt – att vårt framtida militärpolitiska
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läge bedömdes komma att påverkas av bland
annat två förhållanden:
• Ingen av de två stormaktsparterna bedömdes hysa direkta erövringsplaner
mot Sverige.
• Stormakterna hade däremot – båda –
starkt strategiskt intresse av svenskt
territorium, främst av att motparten
inte finge tillgång till detta.
Stora strategiska frågor var påträngande:
• Skulle Sverige under det annorlunda
militärpolitiska läge som det kalla kriget bedömdes innebära, kunna fortsätta
neutralitetspolitiken?
• Kunde det försvar som 1946 var under
uppbyggnad till imponerande storlek –
men också till stora kostnader – utgöra
ett effektivt stöd för en fortsatt neutralitetspolitik? Räckte rikets personella
och ekonomiska bärkraft till för att
vidmakthålla ett försvar med denna
förmåga i framtiden?
I VPM utgick Jung från att statsmakterna
ville fortsätta neutralitetspolitiken. Därmed
var krigsmaktens viktigaste uppgift att ge
stöd åt denna politik. Jung föreslog i ÖB
47, kap IV samt VI-VII en strategi för detta ändamåls vinnande. Den hade fokus på
hushållningen med stridskrafterna i krig
och kris. En strategisk defensiv, som syftar
till fiendens fördröjande, måste tillämpas.
Avsevärda delar av våra styrkor måste bevaras i stridsdugligt skick så länge som möjligt,
samtidigt som fienden försvagas. Defensiven
genomförs av markstridskrafterna som en
kombination av lokala anfallsstötar och
försvar av på djupet utbyggda befästningar. Sjöstridskrafterna insätts med hänsyn
till sannolika styrkeförhållanden nära den
svenska kusten. Flygstridskrafterna insätts
till jaktförsvar av områden där förband ur
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de olika försvarsgrenarna genomför betydelsefulla operationer samt av viktiga orter.
De anfaller en invaderande fiende och hans
längst framskjutna baser.
Detta sammandrag beskriver kärnan i
vad som med rätta kan kallas Helge Jungs
strategi. Det missar BG i sin artikel. Jung
hade medverkat i och beretts tillfälle att
lämna förslag till hushållningen med stridskrafterna i krig och lagt grunden för hushållningen med försvarspotentialen i fred.
Statsmakterna kunde – om de hade velat
– på denna grund ha ”ominriktat” försvaret
radikalt till en helt annan avvägning mellan
försvarsgrenarna, inte minst budgetmässigt,
än den som vuxit fram under upprustningen.
Om så hade skett är det inte osannolikt att
Sverige hade kunnat spela en reell vågmästarroll i den nordiska säkerhetspolitiken, till
båtnad för både stabiliteten i Norden och
svensk försvarsekonomi.
Men statsmakterna vågade inte anamma
Helge Jungs strategi. Det skulle föra för långt
att här utreda motiven för detta men det
är en fråga som borde vara intressant för
historikerna. Faktum är att statsmakterna
i FB 48 fattade två beslut som satte Helge
Jungs strategi ur spel:
• Jungs defensiva krigsstrategi ersattes
med en operativ inriktning av långt
mera offensivt innehåll.
• Den under beredskapsåren – utan strategisk styrning och utan effektiva ekonomiska ramar – upprustade krigsmakten
skulle bibehållas och moderniseras genom partiella reformer. Samtidigt åstadkom de något annat och för framtiden
ännu mera negativt: ÖB avstängdes från
aktiv medverkan i den strategiska processen. Claës Skoglund hävdade, i Svensk
försvarspolitik under efterkrigstiden,3
att ÖB i samband med 1968 års försvarsbeslut fråntogs möjligheten att göra
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strategiska bedömanden av betydelse.
Enligt min mening degraderades ÖB
redan från och med FB 48.
Helge Jung hade i själva verket redan i ÖB
47, kapitel XII, godtagit en roll som genomförare av strategiska beslut, vilka han inte
haft möjlighet att påverka med sin militära
sakkunskap. Alla efterföljande ÖB under det
kalla kriget, från Swedlund till Gustafsson,
har utövat samma roll. De har inte fått utöva

något reellt inflytande i de grundläggande
strategiska övervägandena. BG identifierar
sig i sin artikel med en strategi som var olämp
lig under det kalla kriget. Detta bidrog enligt
min mening till att Försvarsmakten i slutet av
det kalla kriget saknade kraft för att motstå
de nedbrytande krafterna.
Författaren är generallöjtnant och ledamot
av KKrVA.

Noter
Beaufré, André: Modern strategi för fred och
krig, Prisma, Stockholm 1966, s 11.
2. Vårt framtida försvar. Överbefälhavarens
förslag, ÖB 47, Norstedt, Stockholm
1947-03-31.
3.	Skoglund, Claës: Svensk försvarspolitik under efterkrigstiden, Probus, Stockholm 1986,
s 38.
1.
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Krigsvetenskapsakademien och Natofrågan
av Carl Björeman
Résumé
In his speech on the festival day of 11 November 2015, Mr. Mikael Odenberg, President of
the Royal Swedish Academy of War Sciences, delivered two contradictory conclusions: 1)
”Sweden will become a member of NATO, an inexorable consequence of the choice to seek
security together with other nations.” Therefore, there is no need for a debate. 2) The government now deepens its co-operation with Finland. “This means that there is room for a
more constructive attitude” – and for more debate. Too many members of the Academy are
on insecure ground and caught up in opinions ”pro-NATO”. It is therefore important that
Mikael Odenberg encourages a debate with the purpose of getting better insights .

styresmannen mikael odenbergs tal vid
högtidsdagen den 11 november 2015 innehöll
två motstridiga slutsatser i en aktuell sak:
behovet av beslutsunderlag i frågan om ”för
eller emot Nato”,1 således:
1) ”Sverige kommer så småningom att
bli medlem i Nato. Det kommer att ta ytterligare ett antal år men det kommer att
ske. Det följer nämligen som den obevekliga
konsekvensen av vårt grundläggande val att
Sverige ska söka sin säkerhet tillsammans
med andra.”
Budskapet till Akademiens ledamöter är
närmast övertydligt: saken är avgjord, Natomedlemskap är ett naturligt nästa steg, förefintligt beslutsunderlag är tillräckligt, debatt
i saken inom Akademien är helt obehövlig.
2) ”När regeringen nu fördjupar det militära samarbetet med Finland borde ett mer
konstruktivt förhållningssätt i frågan vara
att Sverige och Finland tillsammans värderar
de fördelar och nackdelar som följer med ett
inträde i Atlantpakten. Denna viktiga fråga
kan därmed ges den seriositet och dignitet
som den förtjänar.”
Här bejakas behovet av fördjupat beslutsunderlag. Djupare insikter krävs för att frågan
ska få den lösning den förtjänar.
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Även för Akademiens egen del krävs en
fördjupad debatt. Alltför många ledamöter
lever i en åsiktsvärd som är präglad av samma
grundsyn som slutsats 1) ovan. Förklaringen
till detta är enligt min mening en övertro
på Natos förmåga att i alla lägen tillgodose
Sveriges säkerhet. Denna övertro förmedlas
inte minst i Akademiens bok Nato – för
och emot.2 Mot denna bakgrund syns det
angeläget att Akademiens styresman uppmanar – tydligare än i slutsats 2) ovan – till
debatt, som syftar till ökade insikter i saken. Valet ”för och emot Nato” är däremot
en politisk fråga, som inte hör hemma i
Krigsvetenskapsakademien.
Författaren är generallöjtnant och ledamot
av KKrVA.

Noter
1.	Odenberg, Mikael: ”En nära turbulens”,
KKrVAHT, 4. häftet 2015, s 14-15.
2.	Neretnieks, Karlis (red): Nato – för och emot,
KKrVA, Stockholm 2014.
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Svar till ledamoten Carl Björeman
av Mikael Odenberg
Résumé
In view of Sweden’s relations to NATO, it is of great importance to have a serious and indepth debate on the issue of membership. Swedish membership in NATO is a controversial
question and in my principal speech, I maintained – as did Academy member Björeman – that
a constructive approach could be that Sweden and Finland together look towards evaluating
the pros and cons of membership. This is obviously contrary to considering that debate is
superfluous. I consider it to be highly probable that Sweden at some future time will become
a NATO member. The future, then, will give us the answer to this question.

hur Sveriges förhållande till Nato ska
utformas är en viktig fråga. De val vi träffar
har betydande säkerhetspolitiska implikationer. Härav följer enligt min mening att
det är mycket angeläget med en seriös och
fördjupad debatt. Detta gäller såväl inom
som utom Akademien.
Varje vägval är förknippat med sina fördelar och nackdelar. Hur de ska vägas mot
varandra är inte självklart, varav följer att
frågan om ett svenskt Nato-medlemskap
är kontroversiell. I mitt högtidstal hävdade
jag – som ledamoten Björeman helt riktigt
påpekar – att ett konstruktivt förhållningssätt
skulle kunna vara att Sverige och Finland

tillsammans söker värdera dessa fördelar och
nackdelar. Det är förstås raka motsatsen till
att anse att debatt i frågan är obehövlig.
Att jag personligen finner det högst sannolikt att Sverige i en framtid kommer att bli
medlem i Nato innebär inte heller att ”saken
är avgjord”. Än mindre finns anledning att
hetsa upp sig över denna spådom, bara därför
att man själv gör en annan bedömning. Det
är bara att vänta och se, i sinom tid kommer
ju facit att infinna sig.
Författaren är generaldirektör, tidigare försvarsminister och ledamot av KKrVA
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Våldsutövning och dödande i framtida
krigföring
av David Bergman

Bild: En svensk soldat besegrar en afghansk soldat under en vänskaplig (men prestigefylld) brottningsmatch mellan förbanden i Afghanistan. Trots att användandet av våld är en naturlig del av krigets natur
finns vad som i viss mån närmast kan beskrivas som en beröringsskräck för frågor om våld och död
inom delar av den militära organisationen. Foto: Johan Lundahl, Combat Camera/Försvarsmakten

Résumé
Despite the essential part that consitutes the use of violence and the act of killing in armed
combat, discussions and training efforts in this area are relatively scarce in the military organisation. The inherent de-individualisation of the soldier and the dehumanisation of the
adversary, which naturally takes place in military training and education, is a possible reason
for this. Another reason is a tendency to intellectualise warfare by discussing in terms of ”causing a collapse of systems” or ”getting inside the adversary’s OODA Loop” instead of the act
of using violence itself. Although the methods of warfare are continuously being developed,
it is probable that the nature of war and the use of violence will be the same even in future
warfare, and training in this area should be systematised within the military organisation.
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hur kan man vilja bli rättsläkare? frågar att dess vilja styr våra möjligheter att välja.
en av kadetterna. Framför gruppen ligger Militära insatser sker sällan i ett tillstånd
tre kroppar på metallbårar. En har avlidit av fullskaligt krig mellan nationer, utan på
en skala mellan djupaste fred och uttalat
av naturliga orsaker. De andra av mindre
naturliga, men mer uppenbara anledningar. krig. Gemensamt för denna skala är att även
Den kvinnliga rättsläkaren som visat oss fredsbevarande uppdrag kan genomföras,
runt under studiebesöket på bårhuset vid eftersom militära trupper närvarar med ett
rättsmedicin är tyst några sekunder, till sy- potentiellt och trovärdigt mandat från stater
nes oförstående inför frågan, men svarar att utnyttja ett våldskapital.
Begreppet våldsmonopol betyder förenklat
slutligen: ”Men hur kan ni vilja bli militärer,
ni ska ju kunna göra det här mot en annan att polis och militär är de enda av samhällets aktörer som tillåts – men även i vissa
människa?”
Trots den centrala del som våldsanvänd- situationer förväntas – använda våld mot
ning, och i dess ytterlighet att genom detta interna och externa hot. Detta våldsmono
avsluta en annan människas liv – att döda – pol har i sin tur getts för att huvuddelen av
utgör i krigföring, är diskussioner om ämnet medborgarna ska slippa. Ibland uppstår
situationer när det faktum att militära för
relativt begränsade. I debatter om framtidens
konflikter ges ibland intrycket att dessa kom- band i konfliktområden använder våld ifråmer att kommer vara blodlösa, digitalt ut- gasätts, även av dem som fattat beslut att
skicka förbanden på uppdrag. Det har hänt
kämpade krig som kommer att avgöras utan
att
politiker uttryckt kritiska åsikter om att
att en enda kula avlossas. Syftet med denna
svenska
soldater använt våld och i strid dödat
artikel är att argumentera för att den innemotståndare under insatser som de själva gett
boende bristen på diskussion om soldatens
yttersta medel kan leda till större risker för Försvarsmakten i uppdrag att delta i.
Under 2008 kallade en ledamot i riksvåra soldater. Den avindividualisering och
dagens
försvarsutskott uppgifterna om att
avhumanisering som sker under den militära
mentorerna
ur OMLT i Afghanistan deltagrundutbildningen, samt den påtagliga intelgit
i
strider
med
de förband de stödde för
lektualiseringen av krigföringen vilken kan
1
”hårresande”,
och
under 2014 fick uppgifses i utvecklingen av metoder, riskerar att
demonisera våldsutövning och handlingen terna om att svenska och afghanska specialförband dödat bland annat två ledande
att döda i strid, vilket kan resultera i högre
risker för våra soldater när de ställs inför al-Qaida-ledare andra ledamöter att uttala
att förbandet inte förstått sin uppgift och
skarpa situationer.
att det kunde ha gått över gränsen.2 Det är
att riksdagsledamöterna inte haft tid
Väpnad strid och krigets natur möjligt
eller möjlighet att sätta sig in i alla aspekter
Försvarsmakten ska skydda landet, grun- av alla de beslut de fattar. Men frågan rör
den för detta är förmågan till väpnad strid. inte detaljer runt det uppdrag man gett dem
Genom historien har detta varit ett fundament i uppgift att delta i, utan om en förståelse
i krigföringen och en fullständig självklarhet (eller oförståelse) inför konflikters natur och
i varje militär utbildning. Strid är en kamp viken funktion militära förband fyller. Risken
mellan viljor och betyder att våld, eller ett att utsättas för eller själv behöva använda
trovärdigt hot om våld, används för att på- våld är en naturlig del i alla militära insatser,
tvinga en annan part vår vilja och undvika även lågintensiva eller fredsbevarande ope75
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rationer. Detta blir tydligt om vi vänder på
frågan: Om vi kunnat garantera säkerheten
för alla, och det inte förelåg något som helst
risk behöva skada eller döda någon annan,
borde det rimligtvis inte funnits något behov för en insats med militära förband till
att börja med.
Men en aversion mot våldsanvändning
och dess effekter finns även i viss mån inom vår egen organisation. När våld blir
systematiserat omvandlas det ofta till termer
som ”nedkämpa” eller ”ta och rensa” och
i förlängningen diskuterar vi oftare krigföring i termer av att ”komma innanför motståndarens OODA-loop” och att ”orsaka
systemkollaps hos motståndaren” än att
uttryckligen tala om att det är våldsverkan
och dödande som uttrycken avser. Detta
kan leda till att innebörden av vad som ska
ske innanför motståndarens beslutscykel eller den fulla innebörden av vad nedkämpa
innebär kan glömmas bort.
Hos vissa medarbetare inom organisationen finns en medveten eller omedveten aversion mot dessa aspekter av sitt eget yrkesval.
Vid en större stabsövning blev jag bryskt
tillrättavisad p g a att bilder på dödade civila
användes på en fingerad propagandaprodukt.
Min roll var att spela röd sida och agera som
motståndarens special- & psyopsförband.
Den kritiserade propagandaprodukten pekade falskt ut att civila lokalinnevånare skulle
ha dödats av den fredsbevarande styrkans
artillerield mot motståndsmännens positioner.
”Det här är väl ändå inte särskilt smakfullt”
sade en hög officer och menade att bilden
”kunde missförstås” och inte hade något i övningen att göra. I viss mån hade kollegan rätt.
Bilden var inte smakfull, men mina argument
att det var så civilt lidande i en konfliktzon
mycket väl kunde se ut men framförallt att
motståndarens verksamhet och propaganda
i ett skarpt läge sannolikt skulle sett mycket
värre ut föll för döva öron. En direkt order
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gavs att inga bilder på skadade eller döda
fick användas inom övningen, och mina
efterföljande inspel blev så kraftigt koreo
graferade att de inte orsakade någon som
helst inverkan på övningsspelet.
Trots att krigets grundläggande natur av
en kamp mellan viljor sannolikt kommer
att förbli oförändrad, ser vi i kontrast en
omfattande utveckling och diskussion kring
metoder för att föra krig. Inte minst vad
gäller okonventionella komponenter med
en kraftig ökning av specialoperationer och
informationsoperationer inom ramen för vad
som ofta benämns som Hybridkrigföring
eller sjätte generationens krigföring. Även
cyberkrigföring är ett område som snabbt
utvecklas. Inför denna utveckling är det
lätt att få intrycket att framtidens slagfält
kommer att vara kontaktlöst, fritt från blod
och helt utspelas i informationskanaler och
digitala domäner. Men termen ”hybrid” betyder just korsning och att olika metoder för
krigföring utnyttjas samordnat och på nya
sätt – inte på något sätt att det traditionella
sättet att föra krig skulle upphöra eller krigets
natur ändras. Tvärtom ser vi att exempelvis
annekteringen av Krim och invasionen av
Ukraina, som anses vara skolboksexempel
i användandet av informationskrigföring, i
allra högsta grad även innehållit våld och
dödande.
Utvecklingen av metoder för krigföring
kan få som en följd att frågan om just våldsverkan och dödande blir svårare att beröra
som en effekt av en överintellektualisering
av synen på krigföringen. Att utöva våld och
att vid behov också döda kommer högst sannolikt att vara en central del även i framtida
konflikter och något som måste behandlas
inom all militär utbildning.
Det är av flera anledningar inte alltid
önskvärt att ocensurerat föra fram krigets
osminkade natur. Tvärtom finns ett antal
psykologiska mekanismer hos människan
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som måste hanteras för att en person ska
kunna tränas att ta någon annans liv. Dessa
mekanismer finns naturligt inneboende i det
militära systemet.

Avindividualisering och
avhumanisering
Under föreläsningar i ämnet brukar jag fråga
åhörarna varför det är just de som är bäst
lämpade att sitta där. Hade det inte varit
bättre att vända sig till närmsta fängelse
och ta in våldsamma sociopater utan hämningar eller betänkligheter med en väl dokumenterad erfarenhet av att döda och begå
grova våldsbrott? Frågan går självklart att
besvara på många sätt: dömda våldsbrottslingar har dödat för personlig vinning och
inte för att skydda andra eller upprätthålla
demokratiska värderingar; en våldsbenägen
person kan inte på samma sätt följa distinktionsprincipen mot vem eld får avges eller
för den delen när avgöra våldsinsatsen ska
upphöra och hur de ska följa folkrättens
lagar om human behandling av dem som
gett upp eller sårats.
En sociopat med oförmåga att arbeta i
grupp och svårigheter för auktoritet skulle
sannolikt få mycket svårt att foga sig i en hier
arkisk organisation eller lyda order. Tydliga
erfarenheter visar tvärtom gång på gång att
stabila och ”normala” individer med god
utbildning och ordnade familjeförhållanden inte bara har störst potential att göra
bra ifrån sig i strid, men även löper minst
risk att efteråt få bestående traumatologiska
besvär, då dessa personer besitter de bästa
förutsättningarna för att kunna bearbeta och
hantera vad de upplever på stridsfältet.
Det ligger en inneboende motsättning
i urvalet av personal för att utöva statligt
våldsmonopol, där de som har minst benägenhet att utöva dödligt våld oftast är de
som är bäst lämpade att förvalta detta ansvar.

För att man på bästa sätt ska utbilda dessa
”normala” människor med sunda, inneboende
mentala spärrar gentemot våld behöver dessa
naturliga hämningar överkommas.
Den psykologiska handlingen att skada
eller döda någon annan regleras av ett antal
psykologiska mekanismer. Att skada eller
döda klassas i andra kontexter som misshandel eller mord, några av de grövsta brotten i
vår straffskala. Sådana handlingar fördöms
förutom i lagstiftning och religiösa skrifter,
också i kulturella och sociala normer. Detta
innebär att varje individ under sin uppväxt
(förhoppningsvis) genom normal socialisering getts en tröskel för att använda våld
mot andra. Även om människor rationellt
kan förstå skillnaden mellan strid och mord
skapar denna socialisering en inneboende
aversion gentemot explicit våldsutövning.
Individer agerar generellt inte våldsamt
gentemot andra, om det inte finns en mekanism som moraliskt rättfärdigar deras handlingar för dem själv och gentemot andra.3
Denna moraliska frikoppling är en intern
individuell process som omfattar sätten på
hur människor mildrar eller eliminerar oli
ka moraliska begränsningar eller spärrar
relaterade till att begå våldshandlingar. Ge
nom den friskrivs de även från juridiskt
och moraliskt ansvar inför sina kommande
handlingar. Att ikläda sig en uni-form är ett
betydande symboliskt tecken på att denne
inte längre är en individ utan genomför sina
handlingar som del av ett kollektiv, vilket
markant sänker individens hämningar att
skada eller döda.4
En av de mest centrala aspekterna i dödandet är avhumanisering, vilket används
som en naturlig och inneboende del i militära utbildningar. Soldaten lär sig tidigt
under sin grundutbildning att skjuta inte på
människor utan på silhuetter med grova attribut och elak uppsyn. Genom denna process
förvandlas målet för det egna våldet från en
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människa med tankar och känslor och till
ett objekt: fienden. Avhumaniseringen kan
ske genom att motståndaren ges öknamn
eller framställs som obildade, blodtörstiga
vildar (animalistisk humanisering) eller rigida robotar utan emotioner eller känslor
(mekanisk humanisering).5
Det finns bra exempel på övningar och träning som berör vad som händer om man själv
eller en kamrat skadas eller dödas, men även
effekterna och hanteringen av motståndare
som nedkämpats. Att skriva sin sista vilja i
vita arkivet och förmedla denna till anhöriga
samt att skriva brev till en stupad kamrats
föräldrar är något som stundtals genomförts.
Andra övningar innefattar krigsgravstjänst
med egna och motståndarens kroppar, där
ofta förbandspastorn har en ledande roll.
Studiebesök på bårhus är relativt vanliga
inom olika officersutbildningar, men sker
inte systematiserat. Det inledande exemplet
var resultatet av en individuells ledarskapslärares initiativ där det kopplades ihop med
krisstöd och att ”kunna identifiera stressreaktioner hos sig själv och andra”. Det finns
fler undantag, exempelvis finns det inom
GMU (Grundläggande militär utbildning)
idag ett kortare pass om ämnet i Strimma B
som syftar till att skapa en reflektion om det
militära yrkets särart och rätten/skyldigheten att använda dödligt våld och risken för
att dödas.6 Men sammantaget saknas det
oftast utbildning inom detta viktiga område,
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trots att det har en central del i den militära
professionen.
Ofta upplevs det alltför bekvämt för individer att kvarstanna i det avhumaniserade
tillståndet, och i vissa fall finns det organisatoriskt närmast en beröringsskräck inför
diskussioner om våldsverkan och att döda. I
viss mån är denna beröringsskräck naturlig.
Att inte vilja tala om deprimerande ämnen
som våld och död är trots allt fullt naturligt.
Men inom yrkesrollen är denna diskussion
fullt naturlig och något som måste systematiseras.
Den inneboende avhumaniseringen i militär utbildning är naturlig och måste finnas.
Men effekterna av avhumanisering har sin
gräns. På samma sätt som det är naturligt
med en avhumaniseringsprocess tidigt i soldatutbildningen behöver vi även senare i
utbildningsstegen omvänt en humaniseringsprocess där samtal om våldshandlingar, att
döda och om döden är naturliga moment.
Dock saknas en samlad syn på detta inom
Försvarsmakten idag. Den militära utbildningen är optimal att lära individer att samla
skottbilden på önskat (dödande) ställe i en
pappfigur men samtidigt utan att på samma
systematiska sätt beröra vad som händer när
skotten träffar en verklig motståndare.
Författaren är kapten och doktorand i psykologi.
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The Trump Phenomenon and American
Isolationism
– the Strange Nature of the 2016 Presidential Campaign

by Dov S. Zakheim
Résumé
Den egendomliga valkampanjen i USA år 2016 har visat hur amerikaner, liksom även européer,
söker efter radikala förändringar. Både republikanernas Donald Trump och demokraternas
Bernard Sanders utnyttjar var och en på sitt sätt det missnöje som många i den amerikanska
arbetar- och medelklassen känner med bristen på den ekonomiska och politiska frihet de en
gång kunde åtnjuta. Dessa två politiker – och i viss mån även republikanen Ted Cruz och
demokraten Hillary Clinton – ger uttryck för den frustration den amerikanska väljarkåren
upplever. Detta gäller också stora grupper som t ex afro-amerikaner, spansktalande, mexikanare och muslimer. Författaren ser allvarligt på både Trumps och Sanders stöd för ekonomisk protektionism som kan påverka bl a USAs handelsavtal med Europa och Asien – inslag
i en politik som kan förändra relationerna med Kina och med allierade länder som Japan
och Sydkorea. Trump vill t o m omvärdera förhållandet till just alliansländer och även till
Nato. Författaren avslutar sin artikel med att uttrycka att USA och dess allierade och vänner har alla skäl att vara oroliga för vilken väg Washington kan komma att slå in på under
de närmaste åren.

donald trump may or may not win the
Republican nomination for President of the
United States, and if he does, he may or may
not be elected President. In one sense, it does
not matter. The weird American election
campaign of 2016 has already demonstrated
that Americans, like their counterparts in
much of Europe, are reaching beyond conventional parties and politicians in search
of radical change. A significant percentage
of voters on both sides of the Atlantic feel
let down by self-styled elites who, in their
view, have governed with a studied indifference to the needs, concerns and fears of
ordinary people.
Not unlike Marie Le Pen, Jeremy Corbyn,
Beppo Grillo and others, both Trump, the
former Democrat who now calls himself a
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Republican, and his counterpart, Senator
Bernard Sanders, the maverick socialist who
now calls himself a Democrat, are appealing
in their different ways to voters who feel
that the twenty-first century has left them
behind. These voters have little loyalty to
conventional political parties, who, they
feel, are unable to afford them the economic
and personal security that they once enjoyed. Moreover, they feel betrayed by their
governments – for most Europeans, by the
Eurocrats as well – who they feel get very
little done, and are at best indifferent to their
needs and aspirations.
Europe’s financial crisis has hit ordinary
citizens very hard. They feel doubly undone
by the Schengen agreements, that were incorporated into the 1999 Amsterdam Treaty,
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and which permit, indeed foster, the free
and parties in Europe. They resent the top one
movement of labor throughout the European percent of Americans whose incomes have
Union, thereby reducing the number of jobs
risen sharply during the same period that
that might otherwise be available to native
their own incomes have barely risen at all.
residents of the more prosperous states. In As is the case in Europe, many white working
addition, many ordinary Europeans, and class Americans, especially males, resent the
indeed, and ever larger number of politicians
multiculturalism that has become an article
and governments, view the massive influx
of faith on the part of governing classes; in
of new migrants from the Middle East not
America the more commonly used term for
only as yet another potential source of competition for jobs, but as a drain on already multiculturalism is the derisive term “politioverstretched public expenditures. Finally, cal correctness.” White working and middle
many Europeans have developed an increas- class Americans are deeply concerned about
ingly strong bias against multiculturalism, a breakdown in law-and-order, exemplified
which they feel has eroded the traditional by what they perceive as an increasing bias
values upon which their nation-states have on the part of the government against police
been erected.
and law enforcement officials. Finally, like
Middle and working class American voters
their European counterparts, a significant
likewise have not seen their fortunes improve percentage of Americans worry that the insince the Great Recession of 2008. Those flux of illegal immigrants into their country
voters, especially, but not solely working
not only is changing the nature of American
class white males, worry about their persociety in a manner that endangers their
sonal and economic security.1 Although the
values, but also is undermining their own
unemployment rate has dropped by several
percentage points since 2008, working class immediate and longer-term prospects for
Americans often take lower paying jobs or employment and economic well-being.
The alienation of ordinary citizens, both
part-time jobs to get by, while middle class
Americans have seen their incomes stagnate in Europe and America, harks back to earlier,
over the past decade. What has been difficult uglier eras, when demagogues, racists and
for whites has been even more distressing for rabble rousers were able to harness people’s
African and Hispanic Americans. Minority anger to attain political power. While it would
households’ median income fell 9 percent be far-fetched to compare today’s so-called
between 2010 and 2013, compared to a “outsiders” to a Hitler or Mussolini, although
drop of only 1 percent for whites. Black Trump has voiced his admiration for the latAmericans in particular remained hard hit:
ter, they are reminiscent of late nineteenth
whereas the seasonally adjusted unemploycentury politicians such as the notoriously
ment rate for whites dropped to 4.3 percent
anti-Semitic Mayor of Vienna Karl Lueger,
in February 2016; the equivalent rate for
Black Americans was more than twice as or the American “Know Nothing” party of
the 1840s and 1850s. The latter opposed the
high, at 8.8 per cent.
entry
of Irish and German Roman Catholic
It should therefore come as no surprise
that the vast majority of Americans reflect the immigrants who, it alleged, owed their allegiance to the Pope and would therefore
same bitterness and anger that has given rise
to extreme right- and left-wing demagogues undermine republican values.
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Hostility to immigrants and
economic protectionism
Immigration, and anti-foreign sentiment generally, probably is foremost on the minds of
Trump supporters, as it is for their European
counterparts. In Europe, it is the flood of
Muslims, notably Arabs, from war torn parts
of the Middle East that draw long-suppressed
racial (and religious) resentments; in America,
it is the unceasing flow of migrants from
Mexico and Central America that many
Americans perceive as a threat to their way
of life. When Donald Trump promises to
build a wall along the American border with
Mexico, and have the Mexicans pay for it, he
not only plays to the fantasies of Americans,
but also to those of Europeans, who wish
geography would afford them the opportunity to do the same. Indeed, to some extent
that is exactly what is taking place in Europe,
with Middle Eastern migrants increasingly
being quarantined in Turkey.
Both Trump and Sanders are capitalizing
upon the sense of many in the American
working class, and to some extent the middle
class, who feel left behind by the changing
economic structures of the twenty-first century. Their proposed solutions are radically
different, however. Trump calls for severe
cutbacks in the size of a government that
he asserts is incapable of doing anything
constructive; his favorite whipping boy is the
Environmental Protection Agency, which he
asserts he will close down. Sanders takes the
polar opposite approach. He would expand
the government’s role even further, because it
does far too little for the average citizen.
What both men have in common, however,
is their support for economic protectionism.
Both would jettison the Trans-Pacific Trade
Partnership (TTP) and drop negotiations
for a Trans-Atlantic Trade and Investment
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Partnership (TTIP). Both would eliminate
the Export-Import Bank, which finances
American trade through export credits.
Trump has called the TTP “a horrible deal.
It is a deal that is going to lead to nothing
but trouble. It’s a deal that was designed for
China to come in, as they always do, through
the back door and totally take advantage
of everyone...This is one of the worst trade
deals…We’re losing now over $500 billion in
terms of imbalance with China, $75 billion a
year imbalance with Japan…”2 He promises
that “on day one of the Trump administration
the U.S. Treasury Department will designate
China as a currency manipulator. This will
begin a process that imposes appropriate
countervailing duties on artificially cheap
Chinese products.”3
Trump calls the Ex-Im Bank’s operations
“featherbedding.” He believes that the North
American Free Trade Area (NAFTA) should
never have come into being. He would impose a 35 per cent. tax on car parts and
products crossing the Mexican border—
in violation of NAFTA, and a 20 per cent
tax on all imported goods, in violation of
World Trade Organization rules and a host
of trade agreements stretching back to the
original 1948 General Agreement on Tariffs
and Trade (GATT).
Sanders, self-proclaimed protector of
union workers, offers a trade platform in
words almost identical to those of Trump.
He claims that trade with China has lost the
United States three million jobs. He proudly
proclaims that he voted against NAFTA,
CAFTA (the Central American Free Trade
Agreement), and permanent normal trade
relations (PNTR) with China. He argues that
these agreements have been “a disaster for
the American worker.”4 As for the Ex-Im
Bank, Sanders has supported conservative
Republicans who wish to defund it. As he
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put it after voting against funding the Bank
in June 2015, “at a time when almost every
major corporation in this country has shut
down plants and outsourced millions of
American jobs, we should not be providing
corporate welfare to multi-national corporations through the Export-Import Bank.”5
In their common opposition not only to
free trade, but to the support of any business being done abroad, Trump and Sanders
are doing far more than putatively protecting American workers. They are also playing to a long-standing isolationist streak in
American politics that has grown stronger
in the aftermath of the fiasco in Iraq.
It should be noted that while Hillary
Clinton is no isolationist, she too has voiced
her opposition to TTP. Clinton was once a
supporter of TTP, and more generally of
free trade. She had supported her husband’s
successful effort to win Congressional approval of NAFTA in 1994; two years later
she stated ”I think everybody is in favor of
free and fair trade. I think NAFTA is proving its worth.”6 Indeed, as late as 2004, as
Senator from New York, she asserted that
“I think, on balance, NAFTA has been good
for New York state and America.”7
A year later, however, Clinton voted against
the CAFTA agreement, and in 2007 she made
it clear that she was no longer supported
NAFTA either, opining that “NAFTA was a
mistake to the extent that it did not deliver
on what we had hoped it would.”8 Clinton
could therefore argue that her support for
TTP was more of an aberration than her
current opposition to the agreement. On
the other hand, as late as 2012, when asked
by an audience in India why Barack Obama
was attacking Mitt Romney, his rival for
the presidency, for supporting outsourcing,
then-Secretary of State Clinton merely replied
“Well, you know, it’s an election campaign.

Outsourcing...is part of our relationship
with India…there is an obligation in any
election campaign to talk about what’s on
people’s minds.”9 In other words, Clinton
was implying that Obama was not really
serious, and the question remains, what
exactly are her views regarding outsourcing
and free trade.
In any event, whatever Clinton’s real views
might actually be, she is taking a position
that is favored by America’s unions, whose
members have traditionally been solid and
reliable supporters of Democratic candidates.
The unions have long opposed trade agreements, which they consider to be a vehicle
for industry to offshore American jobs in
order to benefit from paying lower wages to
workers overseas. Clinton is competing with
Sanders for union votes, and cannot afford
to alienate this critical power center in the
Democratic party. In so doing, however, she
has underscored the “America first” positions
that Trump and Sanders have taken, and has
thereby reinforced the anti-globalization
sentiments not only of unions, but of a far
larger number of Americans as well.
Trump’s major Republican rivals – Ted
Cruz in particula – have also emphasized
the need for more protection and have opposed TTP, though not a loudly as Trump
himself. The fact that they too see the need
to do so in order to win over working class
whites, while not fearing pushback from
all but a relatively small percentage of their
other prospective voters, demonstrates yet
again that bad trade policy makes for very
good politics.
Trump’s position on trade, like that of
Sanders, indeed that of Clinton and Cruz, is
guaranteed to alienate America’s two strongest Asian allies, Japan and South Korea. Both,
especially Japan, were reluctant to open up
their economies as stipulated by TTP, but
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finally reached agreement with the other
signatories. They see the anti-trade positions
taken by the candidates who have collected
the most delegates in both parties as a clear
betrayal or understandings that had been
reached with Washington.
The negative impact of Trump’s comments on trade, and—because they are not
as incendiary—to a lesser extent also those
of Sanders, Clinton and Cruz, is not limited
to American relations with both Japan and
South Korea. The TPP is a key element of
the “pivot to Asia” which Clinton promoted
when she was Secretary of State. Indeed,
she herself launched the idea of a pivot in
a widely read article that appeared on the
website of the journal Foreign Policy.10 By
backing away from TTP, Trump, Sanders
and Clinton all risk alienating the agreement’s other East Asian signatories—Malaysia, Vietnam, Brunei and Singapore, and
undermining the “pivot” even before it has
fully materialized. Americans do not seem
to realize that raising trade barriers with
East Asia will wreck the supply chains that
American firms rely on for producing finished
goods. Raising American tariffs will prompt
similar behavior by other states. The result
will be a breakdown of the world’s trading
system, trade wars, and higher prices for
American—and indeed all—consumers.

Trump, immigration, nativism
Trump’s attitude toward immigration from,
and trade with, Mexico and Central America
also undermines Washington’s security alliances with those countries. Trump’s claim
that he will bully Mexico into paying for a
wall along the border with America further
enflames relations with that country. Mexico’s
current and former presidents have angrily
rejected the notion of paying for a wall, or
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indeed, for the wall itself. Yet Trump’s proposal plays into both the nativist and isolationist impulses of too many Americans to
be lightly dismissed.
How then might Trump implement his
plan? He claims that it would be “an easy
deal.” Since America has a $58 billion trade
deficit with Mexico, he would have no problem getting Mexico to pay $10 billion for
a wall or ”impounding” remittances. But a
trade deficit does not mean that the government of the country in surplus necessarily has
the available funds, even if it had the will, to
offset that deficit with a cash payment.
The only way, it seems, for Trump to fulfill
his commitment would be for America to
invade Mexico, a reprise of its war with that
country some 170 years ago, when General
Winfield Scott, the commander of American
forces, captured Mexico City. Trump could
then install a puppet president, who would
agree to pay for the wall. Clearly, Trump’s
proposal is as nonsensical as it is outrageous.
But the fact that it resonates with a significant
proportion of American voters is a source
for deep concern.
Moreover, while Trump has focused on
Mexico, it is a fact that a very large proportion of illegal aliens who migrate to America
come from other states south of the American
border, notably the impoverished and violence-prone states of Central America, notably Honduras, Guatemala and Nicaragua,
as well as several south American republics,
especially Bolivia and Peru. Trump’s fulminations about Mexico, and the favorable
reactions they have prompted, as well as
his opposition to CAFTA (which he barely
mentions), are therefore also a signal to these
other states that, America’s commitments
under the Rio Treaty notwithstanding, those
who support Trump are quite comfortable
writing them off.

ANALY S & P E RS P E KTIV

A defense posture that
discounts allies
It is true that, in contrast to his stance on
economic issues, Trump promises to restore
American military strength (Sanders would
cut defense budgets even further than has
been the case in the past several years). He
is a vocal proponent of increases in military
force levels. He also would step up American
air attacks on the forces of ISIS and has even
suggested sending 30,000 American troops
to fight the radical Islamist state.
Yet Trump seems to ignore the reality that
America fights alongside allies, and has led
coalitions of the willing in all its post-Cold
War conflicts. Treaty commitments do not
seem to bother Trump, or his supporters.
Indeed, Trump has called for a reassessment of America’s alliances generally, hinting strongly that he would withdraw from
at least some of them.
Trump has stated that “South Korea is
[a]very rich, great industrial country, and
yet we’re not reimbursed fairly for what
we do…We’re constantly sending our ships,
sending our planes, doing our war games
— we’re reimbursed a fraction of what this
is all costing.” He does not feel that the
United States gets much value for its Asian
presence. Instead, he argues that “we were
a very powerful, very wealthy country, and
we are a poor country now. We’re a debtor
nation.”11
Such statements, coupled with his antitrade rhetoric, not only would put paid to
the pivot to Asia, but could push both Japan
and South Korea toward neutrality. Such a
development could in turn lead both states
to shed their long-standing American nuclear
umbrella and develop their own nuclear deterrent. In so doing, both countries would
generate even more instability in northeast

Asia than is currently resulting from Kim Jong
Un’s warmongering. Indeed, Pyongyang may
choose to launch a preemptive strike against
the south if it fears that Seoul would press
ahead with an indigenous nuclear program.
Yet Trump appears willing to contemplate
both South Korea and Japan becoming nuclear powers. As he told The New York
Times, “But right now we’re protecting, we’re
basically protecting Japan…And there’ll be
a point at which we’re just not going to be
able to do it anymore. Now, does that mean
nuclear? It could mean nuclear.”12
Trump’s hostile rhetoric toward China and
its trade practices could further exacerbate
regional tensions. It could lead Beijing to
jettison whatever restraints it had placed on
even more aggressive activities in the East
and South China Seas, and perhaps toward
Taiwan as well. And it would encourage
China to maintain if not increase its ongoing military buildup, which has resulted in
America facing a new near-peer military
competitor.
The bottom line for Trump is that no
American alliance would avoid re-evaluation
were he elected president, not even NATO.
He has asserted with respect to NATO, that
”We certainly can’t afford to do this anymore…NATO is costing us a fortune, and
yes, we’re protecting Europe with NATO,
but we’re spending a lot of money.” Indeed,
he views NATO as “obsolete” and argues
that NATO members “either... have to pay
up for past deficiencies or they have to get
out.” And he adds “if it breaks up NATO,
it breaks up NATO.”13
Trump’s evident hostility toward NATO
has been rendered more plausible by his
failure to disavow Vladimir Putin’s endorsement, the first he received in his quest for
the presidency. Indeed, Trump’s attitude,
and certainly that of Sanders, is likely to
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reinforce Putin’s inclination to test American
willingness to push back against Russian
attempts to further dominate Ukraine, to
swallow up Moldova, or even to harass the
Baltic States.
Moscow already perceives America as too
inward looking to be considered a threat
to its objectives. Clearly that was part of
Putin’s calculus when he absorbed Crimea,
when his forces supported the Ukrainian
separatists, and when he ramped up Soviet
military operations in support of Bashar
Assad. Given Trump’s mild attitude toward
Russia coupled with his opposition to TTIP,
as well as Sanders’ loathing of all things
military, and Clinton’s reversion economic
isolationism, it should come as no surprise
that Europeans are as worried about an
increasingly introverted America as are its
East Asian allies and friends.
Trump has also famously called for a halt
to accepting Muslim immigrants, from the
Middle East or anywhere else. In this regard
his position is identical to those of Europe’s
demagogues seeking government office, as
well as those of central and southeastern
European politicians already power, most
notably Hungary’s Viktor Orban. Yet unlike
the Orban and like-minded government officials, whose views on Middle Eastern immigrants do not have a major impact on the
political calculations of Arab leaders, those
of Trump certainly do. America’s relationship
with the Gulf States in particular is already
exceedingly tenuous.
The Gulf States, indeed, most of America’s
heretofore staunch Sunni allies, distrust
Barack Obama, whom they feel has cozied
up to Iran, while abandoning America’s
long-time ally Hosni Mubarak. They are
unhappy that the P-5+1 deal with Iran, formally known as the Joint Comprehensive
Plan of Action, or JCPOA, to curtail its nu86

clear weapons program has resulted in the
unfreezing of at least $100 billion, enabling
it to spend billions to undermine its regional
rivals.14 Indeed, they worry that Obama envisages Iran as a partner that, like the Shah,
would be the dominant state in the Gulf
region. Trump has been critical of the Iran
deal, but his attitude to Muslims worries the
Gulf States that despite his tough rhetoric
calling for an increased American military
force posture in Iraq, a Trump presidency
would more likely continue America’s slow
withdrawal from the region, leaving the
moderate Sunni states at the mercy of an
increasingly powerful Tehran.
The Arabs note that Americans, tired of
their country’s costly involvement in the
Iraq War, generally supported Obama’s desire to withdraw from Iraq, and, indeed,
Afghanistan. Many of the Gulf Arabs link the
American withdrawal of forces from Iraq to
Nuri al-Maliki’s ruthless persecution of that
country’s Sunni Arabs, which in turn spurred
the rise of the Islamic State. Both Trump and
Sanders have made it clear that they feel
the war in Iraq was a mistake. Sanders is
vehemently opposed to an American troop
presence in that country. For his part, Trump
proclaims that he will somehow prevail upon
the Arab states both to finance American
military operations in Iraq, and to bear the
brunt of ground operations against ISIS. He
therefore implies that if they fail to do so,
America will bring its forces home.
The moderate Arab governments also
note that while the East Coast elites keep
pushing Obama to engage American forces
more actively in support of the Syrian opposition, most Americans seem indifferent
to the chaos in Syria, other than to oppose
proposals to permit large numbers of Syrian
refugees to enter the United States. And they
see that Trump plays up to American fears
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of Muslim terrorism as well as indifference The Trump phenomenon
to the events taking place in the Middle East,
and the new American
while Sanders has very little to say about
isolationism
anything that is taking place in the region.
Trump’s attitude to Muslims affects more From George Washington’s warning in his
than just America’s relations with the Arab 1796 farewell address against “permanent
world. Indonesia is, after all, the country alliances” to Thomas Jefferson’s admonition
with the world’s largest Muslim population. against “entangling alliances” in his inaugural
Washington has significantly improved its address five years later, to American isolationrelationship with Jakarta over the past dec- ism in the 1920s and 1930s, to the Mansfield
ade, as both countries have watched Chinese Amendments of the 1970s, America has long
behavior in the South China Sea with increas- suffered bouts of an inward-looking posture
ing unease. After more than a decade-long that at times exploded into nasty nativism
and all-out isolationism. Barack Obama,
lapse in military cooperation, Washington
while no isolationist, expressed the desire of
and Jakarta restored full defense relations
many Americans to escape the uncertainty
in 2005. The Obama Administration saw
of international affairs when in a May 2011
Indonesia as a key partner in the “pivot
address to the Nation he asserted, “America,
to Asia.” US Navy and Marine forces now it is time to focus on nation building here
exercise with their Indonesian counterparts at home.”16 Trump and Sanders have both
and Navy ships have made port visits to Bali. reinforced this attitude, Trump with his belThe improvement in relations could well be ligerent attitude toward all things foreign
jeopardized by Trump’s fulminations.
– to the point of even proposing to revoke
Trump has also upset America’s Israeli America’s visa waiver program, Sanders by
allies. He has asserted that, “Because I’m focusing his campaign almost entirely on
a dealmaker I believe that I can put both domestic issues. Of the two men, it is Trump
sides together.”15 He has also proclaimed who more openly brings out the isolationist
that he “loves” Israel. On the other hand, strain in many Americans precisely because,
Trump has questioned Israel’s commitment unlike Sanders, he emphasizes the changes he
to peace. True to his performances in other would bring to America’s standing abroad.
Ironically, Trump may be out of step with
venues, Trump has crudely insulted his Jewish
the American public on the issue defense
audiences. Israelis do not know what to
spending. A recent poll found that more than
make of him. Being used to unequivocal
60 per cent of Americans favor a decrease in
commitments of support from past American
defense spending. Republicans, long considpresidents, and already more distrustful of
ered to be more hawkish on defense, actually
Washington because of their perception that divide almost evenly on the issue, with 48 per
Barack Obama is indifferent to their inter- cent supporting an increase in spending and
ests, Israelis worry that Trump the wheeler- 47 per cent supporting a decrease. The poll
dealer will impose an agreement with the
also revealed that a majority of Americans
Palestinians on them, and that he will have would cut spending on land, naval and air
the support of an American public that is forces, as well as on missile defense and
fed up with Middle East conflicts.
nuclear weapons. With regard to specific
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weapons systems programs, a majority would
reduce the aircraft carrier force and cancel
the F-35, America’s most modern fighter. A
majority of Democrats would also cancel
development of a new strategic bomber and
would reduce the strategic nuclear submarine
force. Somewhat less than half the Americans
surveyed – 43 per cent – would withdraw
virtually all troops from Afghanistan and
close down all American bases there. Half
all Democrats surveyed, as well as half of
the Independents who identify with neither
party, share that view.17
Trump has not emphasized increases in
defense spending in his campaign speeches,
however, despite giving lip service to such
policies. In particular, he has avoided discussing the specifics of defense programs or the
need to expand them. He has focused instead
on the plight of veterans, which is actually a
domestic issue rather than one with an impact
on international security relations.
It is impossible to know what Trump
might actually do if he were elected president,
since so much of his campaigning is built on
bluster. He may not be elected, indeed, he
may not win the Republican Party’s nomination. But Trump, and, for that matter, Bernie
Sanders and to some extent Ted Cruz and
even Hillary Clinton, each in his or her own
way, reflects the anger of the American electorate. African-Americans are angry because
they have not moved as far up the economic
ladder as they expected when Barack Obama
was elected, and then re-elected. Hispanics
are angry because so many of their ethnic
confreres have yet to see a clear path to
citizenship, and resent the degree of support
that Donald Trump’s boasts about building
a wall to keep Mexicans and others out of
the United States seem to evoke. Muslims
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are angry because there is a wide swath of
the public that support Trump’s anti-Muslim
bigotry. The white working class is angry
because it sees no real future, even as it loses
jobs to overseas low wage competitors. The
middle class is angry because its earnings and
lifestyle have stagnated for a decade. And
even those with a net worth of a million
dollars, and therefore among the top ten
per cent of wealthiest Americans, are also
angry, because the value of their homes has
not risen very much since the great recession,
nor have their investments shown anything
like a consistent positive return.
Resentment and fear constitute a major
reason why far too many Americans appear to resonate to Trump’s denunciation
of trade negotiations, his hostility toward
immigrants in general and Muslims and
Mexicans in particular, and his skepticism
toward America’s alliances. The support that
he has received is a cause for concern even
if Trump fades entirely from the American
political scene.
America’s allies and friends have every
reason to be apprehensive about where Wash
ington may be headed over the next few
years. There are still many Americans who
also share that concern. One can only hope
that the elections will yield an American
president who can contain the twin evils
of isolationism and nativism and restore
America to its rightful place as an active
leader of the Free World.
The author was Under Secretary of Defense
(2001–2004) and Deputy Under Secretary of
Defense (1985–87). He is a Senior Advisor
at the Center for Strategic and International
Studies and is a fellow of the Royal Swedish
Academy of War Sciences.
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Rysk bokföring
De väpnade styrkornas förmågeutveckling under 2015

av Jörgen Elfving
Résumé
2014 was characterized by the annexation of Crimea, which showed that the Russian Armed
Forces had been transformed. A transformation that had begun in 2008 when the so-called
military reform was initiated, and in 2015 showed a continued emphasis on increasing the
Russian military capability with the result portrayed as a continued success story when describing procurement and training, etc. Due to sanctions and the development of the Russian
economy it could have been expected that the building of the military capability should have
slowed down. This has not been the case albeit there are indications that sanctions and the
economic situation have had an impact. In addition to this, what unofficial sources report on
military matters gives reason to doubt the official figures regarding procurement, advances
in training and increased manning levels, etc.

2015 var det år då det kunde ha förväntats
att tillståndet i ryska ekonomin, de västliga
sanktionerna och de avbrutna leveranserna av
krigsmateriel från Ukraina skulle ha bromsat
upp den ryska militära förmågeutvecklingen.
Så blev det inte, i vart fall inte vad som redovisats offentligt, och liksom tidigare år är den
officiella bilden av vad som åstadkommits
med avseende på förmågeutveckling fortsatt
en framgångssaga. Men hur de väpnade styrkorna beskrivs av icke officiella källor ger i
vissa avseenden en annan bild och nyanserar
vad företrädare för den politiska ledningen,
militär och försvarsindustri redovisat. Inte
minst fanns det under 2015 tecken på att
det ekonomiska läget haft en inverkan på
de väpnade styrkorna och att man ännu
inte i alla avseenden lagt det sovjetiska arvet bakom sig.
Det är också uppenbart att man har lyckats vända trenden rörande hur de väpnade
styrkorna uppfattas av den breda allmänheten, och över tid har också förtroendet
90

för dem ökat vilket framgått av ett antal
opinionsundersökningar.
2014 kännetecknades av annekteringen av
Krim med små gröna män och påföljande
hybridkrigshysteri, och 2015 har varit minst
lika händelserikt med tanke på:
• den ryska operationen i Syrien,
• 70-årsdagen av segern över Nazitysk
land,
• fastställande av en ny försvarsplan,
• att en ny marindoktrin har sett dagens
ljus,
• organiserandet av ett nytt vapenslag:
Flyg- och rymdstridskrafterna.

Nationell säkerhetsstrategi,
försvarsplan och marin
doktrin
Under 2015 fastställdes nationell säkerhets
strategi, försvarsplan och marin doktrin.
Dokument som utövar påverkan på förmåge
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utvecklingen genom att i större eller mindre
grad ange dess inriktning.
Den ryska nationella säkerhetsstrategin,
ett dokument som enligt lag ska överses vart
sjätte år, behandlades i säkerhetsrådet den
22 oktober, varefter den fastställdes av presidenten genom en ukas den 31 december.1
Säkerhetsstrategin kom att fastställas efter
den militära doktrinen, marindoktrinen och
försvarsplanen samt blev därmed det sista i
raden av styrdokument inom det säkerhetspolitiska/militära området som fastställdes
och ger intryck av att ”jästen kastats in efter
degen”. Möjligen var det också detta som
låg bakom vad ställföreträdande chefen för
generalstabsakademien, generalmajor Sergej
Tjvarkov, avsåg när han uppgav att den ryska
militärdoktrinen skulle komma att överses
med anledning av att den nya nationella
säkerhetsstrategin fastställts.2
Den ryske presidenten fastställde medio
november den nya försvarsplanen för försvaret av Ryssland 2016–2020 vilken ersatte
tidigare plan från 2013. Planen utgörs av
inte ett utan flera dokument och i densamma
framgår också hur man avser att använda
stridskrafterna, d v s den ryska krigsplanläggningen.3 Något som också framgår av vad
chefen för Västra militärområdet uttalat.4
I samband med den ryska marinens dag
den 26 juli föredrog marinchefen m fl den
omarbetade marina doktrinen för presidenten m fl ombord på fregatten Amiralen av
Sovjetunionens marin Gorsjkov i Baltijsk.5
Ett dokument som utgör grunden för och
anger inriktningen av Ryska Federationens
marina verksamhet.6
Den marina doktrinen består av fyra funktionella avsnitt – sjömilitär verksamhet, sjötransport, marin vetenskap och utvinning
av naturresurser – samt sex avsnitt som avhandlar olika marina riktningar – Atlanten,
Arktis, Stillahavet, Kaspiska havet, Indiska
oceanen och Antarktis. Den sistnämnda p g a

utvecklingen i området som är av intresse för
Ryssland liksom Nordostpassagens ökade
betydelse, naturrikedomarna på kontinentalsockeln och att Ryssland härifrån har
fritt tillträde till Atlanten. Dessutom ingår
ett avsnitt om skeppsbyggnation vilket inte
fanns i den tidigare marina doktrinen.
När det gäller Östersjön kunde ha förväntats att detta område i något avseende lyfts
fram eller på annat sätt uppmärksammats i
doktrinen. Inte minst mot bakgrund av att
Kaliningrad oblast för 2015 utpekats som
ett område av särskild betydelse, men vad
som sägs om Östersjön utgör en underrubrik under avsnittet om Atlantriktningen och
hållet i relativt allmänna termer.

Ledning
Under 2015 har systemet/systemen för ledning av de ryska väpnade styrkorna och den
ryska ledningsförmågan fortsatt att utvecklas.
Inte minst i samband med de större överraskande inledda övningarna och Tsentr2015. Kritik avseende ledningssystem och
ledningsutövning i likhet med vad som var
fallet i samband med övningen i Östra militärområdet i juli 2013 och Zapad-13 har
dock ej noterats. Men utgående från förberedelserna för Vostok-2014 och Tsentr-2014
kan vissa tvivel hysas avseende den ryska ledningsförmågan. Båda övningarna föregicks
av funktionsövningar och en överraskande
inledd övning vilket indikerar att förberedelser måste vidtas innan större övningar
av detta slag för att få sambandstjänsten
m m att fungera.
Ytterligare indikationer på att ledningssystemen ännu inte är fullgångna är den
fortsatta utprovningen av ledningssystem
på taktisk nivå, förseningen i utvecklingen
av ledningssystem och att den ryske presidenten vid ett möte med företrädare för
försvarsmakt, försvarsindustri m fl i Sotji i
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maj nämnde att konceptet för utvecklingen
av ett automatiserat ledningssystem för de
väpnade styrkorna bedömdes vara förverkligat först 2025.7
Även en artikel Boenno-Promysjlennyj
Kurer i september pekar på problem med utvecklingen av ledningssystemen. Författaren
skriver i artikeln att resultaten av utvecklingsarbetet avseende ett gemensamt automatiskt
ledningssystem, ASU, för stridskrafter på
strategisk, operativ- strategisk, operativ och
taktisk nivå visar att de metoder och den
teknik som utnyttjas idag inte motsvarar
moderna krav. Och vidare att de ledningssystem som utvecklats inom vapenslag- och
försvarsgrenar för förband på olika nivåer
och för olika ändamål inte säkerställer kraven
på integration, d v s informatorisk, teknisk,

programvarumässig och andra slags kompatibilitet.8
1 december 2015 hade Ryska Federatio
nens nationella centrum för ledning av försvaret varit operativt under ett år. Ett år
under vilket det har varit aktivt i samband
med flertalet av de större övningarna och
även uppmärksammats av västliga media.
Den ledningskedja i vilken centret ingår har
följande principiella utseende;
I vilken mån denna ledningskedja är ut
byggd har ej redovisats, men systemet med
centra på nivån under den Ryska Federa
tionens nationella centrum för ledning av
försvaret ska vara fullt utbyggt till 2018.9
Den bild som framtonat under året ger intryck av att man ligger före tidsplanen i
detta avseende.

Ryska Federationens
överbefälhavare
Säkerhetsråd

Regering
Försvarsministeriet
Generalstab

Förvaltningsorgan
i federationssubjekten

Det nationella centrat för ledning av
försvaret av den ryska federationen

Federala
myndigheter

Regionala
ledningscentra

Förvaltningsorgan
i de federala
distrikten

Territoriella
ledningscentra
Förvaltningsorgan
på lokal nivå
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Enligt chefen för Ryska Federationens
nationella centrum för ledning av försvaret,
generallöjtnant Michail Mizentsev, är detta
organiserat i tre centra eller ledningscentraler
och ska arbeta på samma sätt både i fred
och krig:10
1)	Centret för ledning av de strategiska
kärnvapenstyrkorna.
2)	Centret för stridsledning.
3)	Centret för ledning av den dagliga verksamheten.
Till följd av organiserandet av det gemensamma strategiska kommandot Norra marinen och 1. gardespansararmén har ledningsförhållanden förändrats inom Västra
militärområdet. De bedömda lednings- och
lydnadsförhållanden inom militärområdet
framgår av nedanstående bild.

Vilket territoriellt ansvar som åvilar det
gemensamma [operativa] strategiska kommandot Norra marinen har, sedan det organiserades i december 2014, varit oklart. I
en intervju med chefen för Norra marinen
framgår att dess ansvarsområde enligt honom
sträcker sig till Tjuktien, se nedanstående bild
där Tjuktien är markerat.11 Även med denna
begränsning är det nya operativa-strategiska
kommandots ansvarsområde minst sagt omfattande, och den berättigande frågan kan
ställas om det har förmåga att utöva ledning
inom ett så stort område.

Organisationsutveckling
Som ett resultat av den reform av de ryska
väpnade styrkorna som inleddes 2008 minskades inledningsvis förbandsmassan radikalt.
I det sammanhanget blev markstridskrafterna

Militärområdesstab
St Petersburg

3 x LCC
Armétaktisk
ledning

6:e Armén
Agalatovo

Brigader
m fl förband

20:e Armén
Voronezj

Brigader
m fl förband

1 x MCC
Marintaktisk
ledning

1 x ACC
6:e Flyg- och luftförsvarsarmén
St Petersburg

Östersjömarinen
Baltijsk

Flygförband/
-baser

Fartygs- m fl
förband

Luftförsvarsdivisioner

Miloförb

1:a Gardespansararmén
Bakovka

Brigader
m fl förband

93

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

Källa: Marmelad
– Made from
Image:Map of
Russian subjects,
2008-03-01.svg,
CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=3464480

den största förloraren där antalet förband
minskade med 90 %, då huvuddelen av mobiliseringsförbanden avvecklades. Dessutom
omorganiserades kvarvarande mekaniserade
och pansardivisioner till brigader, och antalet mekaniserade respektive pansarbrigader
uppgick 2012 enligt en källa till 33.12 Sedan
dess har antalet förband ökat, t ex uppgav
försvarsministern i september 2015 att man
bara inom Västra militärområdet hade under
året redan satt upp cirka 30 förband och i
januari 2016 framkom att under 2015 hade
åtta brigader av olika slag satts upp inom
markstridskrafterna.13 Inte minst har ett
större antal förband satts upp på Krim efter
den ryska annekteringen av halvön, under
2014 ska 96 förband ha satts upp och 2015
tillkom minst ytterligare 13.14
Då målet för den ryska försvarsmaktens
fredstida styrka har satts till en miljon man
och att man ännu inte nått detta mål, är en
berättigad fråga varifrån den personal fås
som bemannar de nyuppsatta förbanden.
Sannolikt är en del av dem resultatet av den
rationalisering och effektivisering som skett
av logistiken där det i juli 2015 nämndes att
17 000 militära befattningar härigenom skulle
komma att frigöras intill årets slut.15
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Utgående från vad som kunnat utläsas
av ett större antal ryska källor har under
2015 nedan redovisade nyuppsatta förband
identifierats.
Den mest intressanta organisationsförändringen under 2015 är dock sammanslagningen av flygstridskrafterna med Rymd- och
luftförsvarstrupperna till Flyg- och rymdstridskrafterna.16 I och med detta omorga
niserades, eller snarare ombenämndes, också
de tidigare flygledningarna till flyg- och luftförsvarsarméer. Uppgifter om en dylik sammanslagning har från gång till annan också
nämnts av olika källor under de senaste
åren, men förverkligades först 1 augusti
2015. Sannolikt har en sammanslagning
övervägts sedan 2013 m h t erfarenheterna
av den i juli samma år genomförda överraskande inledda övningen där den dåvarande
organisationen med flygbaser konstaterades
vara mindre lyckad, varför en återgång till
basering enligt principen “ett regemente, en
bas” skulle ske.17
Men inte bara detta har utgjort motiv.
Fram till dess att Warszawapakten och Sov
jetunionens upplöstes fanns ett välorganiserat
och välövat luftförsvarssystem som sträckte
sig från inomtyska gränsen till Moskva. 1991
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låg detta i spillror, och Ryssland hade att
bygga upp landets luftförsvar i princip från
”ruta noll”. Sedan dess har detta inneburit
ett antal olika organisatoriska och andra
lösningar som egentligen aldrig varit framgångsrika. Sett till den historiska erfarenheten från 1991 är det inte osannolikt att
också Flyg- och rymdstridskrafterna blir
ytterligare en parentes i det ryska luftförsvarets historia.
Även inom markstridskrafterna har det
skett, och sker fortsatt, en intressant utveckling. Sommaren 2015 framkom uppgifter
om att en ny armé, 1. gardesstridsvagnsarmén, var under uppsättande i Moskva oblast
och om en omorganisation av 20. armén,
vars ledning förflyttats till Voronezj, vilket
skulle vara slutfört till den 1 december.18
Samtidigt uppgavs också att ytterligare en

stridsvagnsarmé kunde komma att sättas
upp från december 2015 och även denna i
Moskvaområdet.19
I de arméer som nämnts ovan kommer
sannolikt också att ingå nyuppsatta divi
sioner. En förbandstyp som till följd av
övergången till brigadorganisation i princip inte återfanns inom markstridskrafterna
efter 2008. Divisionerna återuppstod dock i
maj 2013, då det ryska försvarsministeriet
uppgav att MekB 5 resp PB 4 skulle om
organiseras till Tamandivisionen respektive
Kantemirovdivisionen, vilka hade avvecklats
2009 och bildat nämnda brigader. Förutom
i MekB 5 resp PB 4 ingående förband skulle
även andra förband i Moskvaområdet utnyttjas för omorganisationen. Härutöver angavs
också att ”i den närmsta framtiden kommer
en rad förband i Västra militärområdet att
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omorganiseras till divisioner”.20 Några nya Zvezda tyder på att det inte blir antingen
divisioner tillkom dock inte i ”den närms- eller utan både och, ”Vi har ett stort land
ta framtiden”, utan detta aktualiserades och vi kan inte säga att det överallt måste
först i januari 2016 då försvarsministern finnas brigader, eller vice versa, divisioner.
nämnde uppsättandet av tre divisioner i ... Någonstans behövs högrörliga brigader,
Västra Ryssland. Det skulle härvid enligt någonstans, där förhållandena medger det,
bedömningar i ryska medier röra sig om den divisioner”.26 I sammanhanget bör också
mekaniserade brigaden i Elnja, Smolensk beaktas den betydelse västra strategiska riktoblast, MekB 1, Bogutjar och MekB 33, ningen tillmäts, inte minst mot bakgrund av
Novotjerkassk, vilka uppgraderas till divisio- USA:s och Natos ökade aktivitet i Östeuropa
ner. Motivet skulle vara att stärka 1. gardes- till följd av händelserna i Ukraina. Nämnda
stridsvagnsarmén och 20. Armén, vilka då organisationsförändringar och förflyttningar
skulle få en kärna av två till tre divisioner.21 av förband skulle därför kunna ses som en
Uppgifterna om tre divisioner nämndes även
investering inför framtiden och även mot
samma månad av chefen för markstridskrafbakgrund av ukrainska strävanden mot ett
terna, generalöverste Oleg Saljukov, men
N-medlemskap alternativt en revanschism
utöver dessa skulle även en fjärde sättas upp
till följd av annekteringen av Krim liksom
i Centrala militärområdet och organiseras
en möjlighet att kunna utöva politisk press
med befintliga brigader som grund. Utöver
på Kiev.
nämnda brigader i Västra militärområdet
anges MekB 15, Samara, MekB 21, Totskoje,
och/eller GMekB 23, Krjazj, i Centrala mi- Materieltillförsel
litärområdet som möjliga kandidater för en I sedvanlig ordning redovisades i slutet av
omorganisation till den fjärde division som december 2015 i vilken omfattning ställda
Saljukov nämnde.22
mål för materieltillförseln under året hade
Dock råder en viss förvirring om antanåtts, men detta är sannolikt inte hela sanlet möjliga nya divisioner och var de komningen då uppgifterna om vilken materiel
mer att sättas upp, bl a då företrädare för
som under 2015 tillförts de ryska väpnade
Södra militärområdets stab i slutet av mars
styrkorna varierar, beroende på när och av
2016 för medierna uppgav att en division
vem uppgifterna i detta avseende redovisats.
innan årets slut skulle komma att sättas
upp Rostov-na-Donuområdet.23 En division I tabell 1 nedan framgår målen i antalstermer
som möjligen skulle kunna organiseras runt respektive vilken slags materiel som tillförts
MekB 33, vilken förflyttats från Majkop till och utgående från vad som redovisats i deNovotjerkassk, Rostov oblast. En oblast som cember 2015 respektive i mars 2016 vid en
sedan PD 14 i Novotjerkassk upplöstes 1989 konferens för militära kvalitetskontrollanter
varit renons på stridande förband.24 De nya inom försvarsindustrin.
Men det var inför 2015 inte bara fråga
divisionerna uppges också att vara organiom
antal utan också om hur stor del av maserade på samma sätt som sina sovjetiska
25
terielstocken
som under detta år skulle bestå
föregångare.
Uppsättandet av nya divisioner bedöms av modern materiel, d v s materiel som är
inte vara inledningen på en allmän över- likvärdig eller bättre än motsvarande västlig
gång från brigader till divisioner utan vad materiel, och där ställda mål respektive målSaljukov uttalade i en intervju för Krasnaja uppfyllelse för 2015 framgår av tabell 2.
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Försvarsgren /
Vapenslag

Målsättning för
201527

11 december 201528

11 mars 201629

Markstridskrafterna

• 701 stridsvagnar,
pansarskyttefordon
och övriga strids
fordon
• 1545 fordon
• 2 brigadsystem
Iskander-M

• 1172 stridsvagnar,
pansarskyttefordon
och övriga strids
fordon
• 148 artilleri- och
raketartillerisystem
• 2292 fordon
• Två brigadsystem
Iskander-M

Mer än;
• 1000 stridsvagnar,
pansarskyttefordon
och övriga strids
fordon
• 300 luftvärns
robotsystem
• 3400 fordon
• Två brigadsystem
Iskander-M
• 22 000 enheter
sambands-materiel
• 650 störsystem

Marinen

• 2 strategiska robot • 2 strategiska robot
ubåtar
ubåtar
• 2 konventionella
• 8 övervattensfartyg
ubåtar

• 4 ubåtar
• 4 Övervattensfartyg
• 52 hjälpfartyg
• 2 kustrobotssystem
Bastion
• 45 raketartilleri
pjäser
• 26 flygplan

Flyg- och
rymdstrids
krafterna

• 126 flygplan
• 243 luftfarkoster
• 88 helikoptrar
• 90 lvrobotsystem
• 1 brigadsystem
• 208 radarstationer
S-300.
• Ombeväpning av 3
luftvärnsrobot rege
menten med S-400

Mer än;
• 230 flygplan
• 158 helikoptrar
• 4 (152 lvrb)
bataljonssystem
S-400

Luftland
sättnings
trupperna

Strategiska
robottrupperna

• 50 interkontinen
tala robotar

• 4000 fallskärms
system

• 114 stridsfordon
• 2 bataljonssystem
Verba
• 11 000 fallskärms
system

• 35 interkontinen
tala robotar

• 21 interkontinen
tala robotar

Tabell 1.

97

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

Målsättning 201530

Resultat 201531

• Markstridskrafterna: 32 %.
• Marinen: 51 %.
• Flygstridskrafterna: 33 %
• Rymd- och luftförsvaret: 54 %.
• De strategiska robottrupperna: 57 %
• Luftlandsättningstrupperna: 40 %

• För de väpnade styrkorna totalt: 47 %.
• Markstridskrafterna: 35 %.
• Marinen: 51 %.
• Flyg- och rymdstridskrafterna: 52 %
• Kärnvapentriaden: 55 % och den marina
komponenten 56 %.
• Luftlandsättningstrupperna: 41 %

Tabell 2.

Målet för materielens tillgänglighet sattes för
2015 för marinen och flygstridskrafterna till
67 % samt för markstridskrafterna och övriga försvarsgrenar och vapenslag till 98 %.
I januari 2016 uppgavs att materielens tillgänglighet uppgick till 95 %, vilket innebär
att för 2015 ställda mål inte nåtts.32
Som framgår av de officiella uppgifterna
varierar måluppfyllnaden avseende tillförsel
av materiel både till antal och slag. I vissa
avseenden har anskaffningsplanen för 2015
inte uppfyllts till fullo och 57 materielobjekt,
varav två övervattensfartyg, två flygplan och
tre satelliter ska ej ha levererats.33
Huruvida överuppfyllnaden avseende
vissa materielslag är resultatet av ”kreativ
bokföring” eller ej är svårt att avgöra m h t
detaljeringsgraden i redovisade uppgifter
och att procentsatser vars grund ej framgår
redovisas. Det är också förvånande att målen i vissa fall överträffats, sett till innebörd
av sanktioner och tillståndet i den ryska
ekonomin. Något som indikerar att detta
är sanktionerat från politiskt håll och att
överuppfyllnaden varit avsiktlig m h t en
insikt om tillståndet i ekonomin och hur
denna utvecklas. Således har det varit fråga
om att anskaffa så mycket som möjligt eller
viss viktigare materiel innan de ekonomiska
realiteterna påverkar försvarsmaktens utveckling i negativ riktning. Uppgiften om
98

materielens tillgänglighet, 95 %, bedöms
också som mindre sannolik, inte minst då
äldre materiel av sovjetiskt ursprung fortfarande är i bruk och denna har varit i bruk
under längre tid.
Materieltillförseln under året har kvartalsvis kunnat följas genom rapporteringen
vid tre möten under 2015 med de militära
kvalitetskontrollanterna inom försvarsindustrin.34 Graden av uppfyllnad i förhållande
till anskaffningsplanen angavs härvid i juli
till 38 %, en siffra som innebar att 62 %
återstod att leverera under andra halvåret.
I september hade graden av uppfyllnad nått
52 %, d v s 48 % återstod att leverera.35
Detta tyder på att huvuddelen av produktionen sker i ett forcerat tempo strax innan
ställda mål ska vara uppnådda eller då leverans ska ske. Något som sannolikt också
har en negativ inverkan på kvaliteten. Detta
till trots hävdas från officiellt håll att över
tid har kvaliteten ökat för den materiel som
levereras från försvarsindustrin.36
Otvivelaktigt dras försvarsindustrin med
problem vilka bl a har sitt upphov i sanktionerna efter Krim/Ukrainakrisen och otillräcklig produktionsförmåga, men även brister i
organisation m m hos leverantörerna samt
misshushållning med ekonomiska medel.
Just sanktionerna uppenbarade de verkliga
problemen inom försvarsindustrin och som
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av ledamoten av den ryska krigsvetenskapsa- olika slag, vilka i rysk terminologi benämns
kademien Eduard Rdodjukov beskrevs som, ”robotisering”, något som förtjänar en sär”Dessa [problemen] är orsakade av den in- skild uppmärksamhet. Av de obemannade
hemska försvarsindustrins oförmåga att pro- farkosterna är det UAV:er, Unmanned Aerial
ducera vissa slag av produkter i kombination Vehicle, som står för de största volymerna,
med teknologiförlust, avsaknad av ingenjörer 2011 fanns bara 180 system medan det däroch tekniker samt en allmän teknologisk emot idag finns 1 720 vilket är en betydande
efterblivenhet”.37
ökning, och när övningsverksamheten beEtt problemområde är personal och som
skrivs är det knappast någon övning där det
bl a består av äldre årgångar och svårighe- inte nämns att UAV:er använts för underrätter i att nyrekrytera personal. T ex uppgår telseinhämtning och/eller eldledning.41
volymen anställda med en ålder under 35
Ytterligare ett område som förtjänar att
år till 30 % vid
uppmärksammas är telekrigsförmåga vilKamaz, som tillverkar fordon, och ge- ket tar sig uttryck i tillförsel av televapennomsnittsåldern vid Kalsjnikovkoncernen materiel. För 2015 planerades att tillföra
var 2015 44 år. Och skolutbildningen mot- televapenförbanden cirka 300 materielobsvarar idag inte heller de krav som industrin jekt, bland dessa Krasucha-2O, Murmanskställer på personalen. Dessutom brister det BN, Borisoglebsk-2, Krasucha-S4, Svet-KU,
i förståelsen för behovet av IT-system.38 I Chibiny, Ritjag-Av, Avtobaza m fl.42 Såvitt
synnerhet är varvsindustrin ett sorgebarn kan bedömas har denna materiel i huvudsak
som dras med ständiga förseningar i pro- också levererats och under 2015 har telekrigduktionen av fartyg för marinens räkning föring och televapen i relativt stor omfattning
och där det är brist på ingenjörer, svetsare, också uppmärksammats av ryska öppna
montörer och fartygselektriker.
källor, inte minst p g a vad generallöjtnant
Den 1 september infördes också änd- Ben Hodges, chef för US Army Europe, utringar i den federala lagen om de statliga talat om rysk telekrigsförmåga i en artikel
försvarsmaterielbeställningarna, vilket avses i Defense News, ”Hodges acknowledged
att öka kontrollen över och transparensen that US troops are learning from Ukrainians
i hanteringen av de medel som avdelas för about Russia’s jamming capability, its ranges,
materielanskaffning. Att medel som tilldelats
types and the ways it has been employed.
försvarsindustrin inte alltid används på ett He has previously described the quality and
korrekt sätt framgår bl a av att enligt den
sophistication of Russian electronic warfare
ryske riksåklagaren uppdagades under 2014 as ”eye-watering”.43
11 000 lagöverträdelser inom ramen för
fullgörandet av krigsmaterielbeställningarna,
Bemanning
varav 177 ledde till rättsliga åtgärder.39 Och
hösten 2015 uppgav den ryska finansinspek- 2008 sades att den ryska försvarsmakten i fred
skulle omfatta en miljon man, eller 1 134 800
tionen att av 750 granskade företag så hade
vid 40 av dem uppdagats med tvivelaktiga man enligt en presidentukas från 2008,44 en
målbild som ännu inte nåtts. I december 2015
affärer inom ramen för uppfyllandet av de
statliga krigsmaterielbeställningarna och för redovisades att bemanningsnivån uppgick till
92 %, d v s 920 000 man.45 En siffra som
20 företag pågick en rättslig process.40
När det gäller materielanskaffning och ma- ska jämföras med vad som sades i januari
terielutveckling är obemannade farkoster av 2015, då målet för bemanningsnivån sattes
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till 95 %.46 D v s att den ryska försvarsmaktens styrka under året minskat med minst
30 000 man vilket till huvuddelen bedöms
bero på avgångar bland den kontraktsanställda personalen.
Enligt icke officiella ryska källor uppgår
den ryska försvarsmaktens styrka till 900 000
man fördelat på följande kategorier:47
• 198 000 officerare, inklusive generaler.
• 53 000 praporsttjiki och mitjmany.48
• 352 000 kontraktsanställda sergeanter
och soldater.
• 297 000 värnpliktiga.
Behovet av antalet officerare som årligen
utexamineras från de militära utbildningsanstalterna bedöms av den ryska krigsvetenskapsakademien att fram till 2020 årligen uppgå till 11 000 och från 2021 minst
17 500. 2014 var antalet förstaårselever
som genomgick utbildning till officer 15 000
och till officersutbildningen rekryterades
2015 17 000 aspiranter.49 Och officersutbildningen har också blivit allt mer attraktiv.
Sommaren 2015 hade varje utbildningsplats
vid officersutbildningen i snitt mellan tre till
sex sökande, och vid de tio officersskolor
som är öppna för kvinnor hade dessa 12
sökande till varje plats.50
Vid utgången av 2015 uppgick antalet
kontraktsanställda till 352 000 vilket ska
jämföras med planerat antal 350 000.51 Fram
till oktober hade 80 000 kontraktsanställda
rekryterats, vilket ska jämföras med 90 000
under 2014 samt det rekryteringsmål som
ursprungligen ansatts, 50 000 per år. För
2016 avses antalet kontraktsanställda uppgå
till 384 000 vilket är 16 000 färre än ursprungligen planerat, och 2020 ska antalet kontraktsanställda uppgå till 499 200.
Några uppgifter avseende rekrytering därefter framgår inte av försvarsministeriets
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hemsida, men en källa uppger att 535 000
ska rekryteras fram till 2027.52 Hur många
kontraktsanställda som utgörs av värnpliktiga som valt två års kontraktsanställning
istället för ett års värnplikt, d v s en form
av pseudokontraktsanställning, är ej känt,
men enbart i Västra militärområdet hade i
samband med vårinkallelseperioden mer än
400 inryckande med högre utbildning valt
detta alternativ.53
19 december 2014 uppgavs antalet kontraktsanställda uppgå till 295 000. Adderas
till denna siffra antalet rekryterade intill den
1 oktober får man 375 000, vilket jämfört
med antalet kontraktsanställda vid utgången
av 2015, 352 000, ger en differens av 23 000.
En siffra som indikerar avgångar i denna
storleksordning bland de kontraktsanställda under 2015 och som ska jämföras med
att 2013 lämnade enligt försvarsministeriet
14 977 kontraktsanställda försvarsmakten,
medan inofficiella uppgifter redovisade ett
så stort antal som 35 000.54 Innebörden av
avgångar i storleksordningen 23 000 är att
nettotillskottet av kontraktsanställda 2015
uppgick till 47 000. En siffra som ligger
nära det angivna årliga rekryteringsmålet
om 50 000, vilket väcker frågan om det är
ett nettotillskott om 50 000 som angetts
som rekryteringsmål.
En av de kontraktsanställda som rekryterats under året är Pavel Sidorov, kontraktsanställd nummer 300 000 som i april ur
försvarsministerns hand fick motta marininfanteriets basker och fältuniform.55 I och med
detta kom antalet kontraktsanställda att för
första gången överstiga antalet värnpliktiga
i de ryska väpnade styrkorna.
I november lade försvarsministeriet fram
ett lagförslag avseende förändringar av lagen
om militära skyldigheter och militärtjänstgöring.56 Förslaget går ut på att värnpliktiga
och personal i reserven som ”önskar kämpa
mot den internationella terrorismen” ska
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kunna kontraktanställas för en period av
ett halvt till ett år. F n medger lagen en kortaste kontraktsanställning av två år, och det
bedöms att ändringarna i lagen ska kunna
träda i kraft i augusti 2016. I lagförslaget
sägs också att det är fråga om tjänstgöring
utanför Rysslands gränser.
Såvitt kan bedömas torde värnplikten
trots den över tid ökade rekryteringen av
kontraktsanställda komma att bestå, vilket
också framgår av vad generallöjtnant Vasilij
Tonkusjkurov, chef för organisations- och
mobiliseringsöverstyrelsen i generalstaben
uttalat. I en artikel i Voenno-Promysjennyj
Kurer skriver han att: ”Den blandade principen för bemanning är idag allra mest lämpad
för Ryssland m h t den rådande ekonomiska
och demografiska situationen utifrån behovet
av att ha en tillräckligt väl utbildad mobiliseringsreserv. Denna modell för bemanning
kommer att bestå för överskådlig tid”.57
Under 2015 har under vårinkallelseperioden
inkallats 150 145 värnpliktiga och under
höstinkallelseperioden 147 100.58 Under
den förstnämnda perioden mönstrades mer
än 600 000 män i värnpliktsåldern, vilket
innebär att endast cirka en fjärdedel kallades
in. Under vårinkallelseperioden skedde också
för första gången inkallelser på Krim.59
Våren 2015 väcktes tanken på att ge vissa
värnpliktiga uppskov i det fall man börjar
arbeta inom försvarsindustrin, och på försök
organiserades inom ramen för höstinkallelseperioden 2015 två produktionskompanier om 50 man vardera, ett vid fabriken
Revolutsionnij trud i Tambov och ett vid
ett fartygsreparationsvarv i Sevastopol. Vid
dessa deltar de värnpliktiga i utveckling och
reparation av militär materiel samt genomgår
förutom detta även militär utbildning.60
Från september 2014 sker utbildning av
sergeanter och meniga vid mer än 60 högre utbildningsanstalter i 27 regioner. Inledningsvis
förefaller antalet som påbörjade denna ut-

bildning, 11 000, 13 000 enligt försvarsministeriet, vara betydligt mindre än vad som
planerats för, 53 000, vilket bl a bedöms bero
på att systemet var nytt.61 I början av året
sades också att utbildningen skulle öppnas
för kvinnliga studerande, men att så blivit
fallet har ej noterats.62
Utbildningen av studenter vid universitet
och högskolor är inte helt problemfri. Några
av deltagarna har inte den hälsostatus som
krävs, och några deltar i utbildningen utan
intresse och sannolikt i förhoppning om att
kunna undgå att fullgöra värnplikten. Men
den största utmaningen är hur man ska kunna
utbilda högskolestuderande till sergeanter
och meniga utan att bege sig ut i fält, till
skjutbanan, skjutfältet etc, då utbildningen
i hög grad är lektionssalsbunden.63
Att huvudsyftet med att utbilda studenterna sannolikt inte är att åstadkomma en
personalreserv, vilket sagts vara det främsta
motivet, tyder vad ställföreträdande försvars
ministern Tatjana Sjevtsova uttalade för journalister i mars 2015,”... Och för det tredje,
det viktigaste – vi får ansvarskännande medborgare och riktiga patrioter som inte är
likgiltiga för sitt lands öde”.64
Våren 2015 tjänstgjorde cirka 35 000
kvinnor i den ryska försvarsmakten, varav
2600 officerare, För 2015 avsåg man att
rekrytera cirka 220 kvinnor till officersutbildningen, som våren 2015 hade omkring
700 kvinnliga elever.65 Bara i Västra militärområdet uppgår den kvinnliga personalen
till 2 överstar, 39 majorer, 74 kaptener, 45
äldre löjtnanter, mer än 50 löjtnanter, cirka
1000 praporsjtjiki och mitjmany samt mer
än 3000 sergeanter och meniga.66
Vad avser övning av mobilisering har detta
under 2015 noterats i samband med övningen
Tsentr-2015. Under denna ska 16 enheter,
varav två mekaniserade och en pansarbrigad
respektive fyra territorialförsvarsdivisioner,
ha mobiliserats och det uppgavs att cirka
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6 500 man hade inkallats till repetitionsövningar.67 En omfattning som överstiger vad
som varit fallet i samband med de föregående
årliga större övningarna. Antalet inkallade
ger vid handen att det inte varit fråga om
att mobilisera nämnda förband i sin helhet
utan enbart delar av desamma.

Utbildnings- och
övningsverksamhet
Otvivelaktigt har utbildnings- och övningsverksamheten under senare år ökat i omfattning och över tid har redovisats en ständig
ökning av antalet övningar, i intensiteten och
i stridsutbildningen. Från perioden 2012 till
2015 uppges att flygtidsuttaget har ökat med
129 %, antal dygn till sjöss för övervattensfartyg med 117 % och antalet fallskärmshopp med 5 %.68 Från 2013 till 2015 ska
antalet fartygsexpeditioner ha ökat från 55
till 125.69 Under 2014 genomfördes 3 500
övningar på olika nivåer, motsvarande antal
för 2015 uppgick till mer än 3 000, varav
30 % gemensamma och mer än 50 % dubbelsidiga.70 Ett antal som är lägre än vad
som i december 2014 angavs att genomföras
under 2015, cirka 4000.71
Ett mått på omfattningen av utbildningsoch övningsverksamheten är att det årligen
i samband med denna förbrukas mer än
100 000 ton ammunition och robotar samt
i storleksordningen två miljoner ton drivoch smörjmedel.72 Ett annat mått är också
volymen av den målmateriel som används.
Bara på skjutfälten i Östra militärområdet
iordningställdes inför vinterutbildningsperioden till 1 december mer än 25 000 mål
av olika slag.73 Realismen i den ständiga
ökningen av antalet övningar och i intensiteten i stridsutbildningen kan diskuteras
med tanke på ett antal begränsande faktorer som bl a ettårig värnplikt, tillgång till
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utbildningsanordningar samt övnings- och
skjutfält jämte arbetstidsbestämmelser.
Mot bakgrund av den ryska synen på de
s k färgrevolutionerna är det värt att notera
att denna även fått genomslag i övningsverksamheten och då i en övning som inte
enbart omfattade ryska förband, Slavjanskoje
bratsvo-2015, som genomfördes den 2-5
september.74
I februari och mars testades det nya utbildningscentret i Mulino, vilket bedöms ha
gått i full drift i anslutning till 1 juni då sommarutbildningsperioden inleddes, och mot
slutet av året gavs intryck av att anläggningen
utnyttjas till sin fulla kapacitet då delar av två
brigader var under utbildning vid centret.75
Ursprungligen var avsikten att centret skulle
tas i drift i full omfattning i december 2014,
vilket inte blev fallet då företaget Rheinmetall
till följd av de sanktioner som riktades mot
Ryssland drog sig ur projektet.
Årets stora övning var Tsentr-2015 som
den 14-20 september genomfördes på ryskt
och kazakiskt territorium samt var den senaste i raden av de årligen återkommande
ryska större övningarna, den tredje med
beteckningen Tsentr sedan Sovjetunionens
upplösning. Värt att notera är att samtliga
övningar i serien Tsentr har haft i stort samma
syfte som årets övning vilket uppgavs vara att
öva ledning av förband ur Organisationen för
kollektiv säkerhet, ODKB, vid begränsandet
av en internationell väpnad konflikt i den
Centralasiatiska strategiska riktningen och
att binda samt nedkämpa olagliga väpnade
grupper inom ramen för en gemensam särskild operation.76 Ett annat syfte var även
som att pröva Centrala militärområdets
nya krigsorganisation.77 Tsentr-2015 företer med avseende på genomförande likheter
med föregående års motsvarande övning,
Vostok-2014, då Tsenter-2015 föregicks av
funktionsövningar och en överraskande inledd övning.

ANALY S & P E RS P E KTIV

Tsentr-2015 bör också ses i ljuset av den
ryska luftoperationen i Syrien, vilken inleddes
den 30 september. Med tanke på scenario
m m för Tsentr-2015 och det stora inslaget
av flygstridskrafter är det sannolikt att övningen också var en del av förberedelserna
inför operationen i Syrien. Något som också
ryska källor pekar på.78
Överraskande inledda övningar har sedan 2013 blivit en del av normalbilden i de
ryska väpnade styrkornas övningsverksamhet och ett instrument för att kontrollera
förbandens förmåga. Under året har, enligt
vad som redovisades den 11 december, fem
större dylika övningar genomförts 2015.79
Utöver dessa har likartade övningar också
genomförts på initiativ av militärbefälhavare,
försvarsgrens- och vapenslagschefer. Antalet
övningar av detta slag som genomförts inom
militärområdena är också ganska stort, t ex
200 inom Södra militärområdet.
Av de större överraskande inledda övningarna under 2015 är den övning som
genomfördes den 16-21 mars av särskilt
intresse. Inte minst m h t dess syfte, att pröva
förmågan hos det gemensamma strategiska
kommandot Norra marinen som organiserades 1 december 2014 och att den uppmärksammades av Edward Lucas som i sin
rapport The Coming Storm i juli 2015 beskrev övningen som: “The scenario included
the speedy seizure of northern Norway, the
Åland islands (demilitarized Finnish territory,
populated by Swedish-speakers), the Swedish
island of Gotland and the Danish island of
Bornholm”.80 Ett konstaterande som rönte
stor uppmärksamhet i internationella medier,
men i öppna källor har inte påträffats några
uppgifter som pekar på ett dylikt scenario.
Övningen bedöms också ha utgjort ett svar
på verksamheten inom ramen för bl a den
amerikanska ”Operation Atlantic Resolve”
och Natos övningsverksamhet, inte minst i
Baltikum.81

Liksom under 2014 har tävlingar, stora
som små, utgjort en del av övnings- och utbildningsverksamheten. Vad som dominerat
tävlingsverksamheten var de internationella
arméspelen som genomfördes för första gången den 1-15 augusti och omfattade 13 olika
grenar vilka genomfördes på tio skjutfält
inom tre militärområden med deltagande
av 57 lag från 17 länder.82

Bakom kulisserna
Den officiella bilden av den ryska försvarsmaktens reformering och förmågeuppbyggnad är i allt väsentligt positiv. Ställda mål nås
och planerna överuppfylls i vissa fall, men
bakom denna fasad döljs ett antal missförhållanden och tillkortakommanden, inte minst
i form av korruption, vilka ger intryck av
att det sovjetiska arvet inte i alla avseenden
hamnat på historiens soptipp. Under året har
i medierna redovisats ett antal händelser eller företeelser av negativ art vilka sannolikt
bara är en liten del av myntets baksida och
som bl a bestått i följande:
Under sommaren har den ryska försvarsmakten råkat ut för ett påfallande stort antal
flyghaverier. Under perioden 4 juni-2 augusti
inträffade sju haverier vilket ska jämföras
med 2014 då enligt officiella uppgifter endast
två haverier inträffade.83
Från första januari 2014 intill 30 juli 2015
redovisas 159 dödsfall bland den militära
personalen enligt uppgifter som en rysk människorättsorganisation låtit ta fram.84 Någon
aktuell officiell statistik föreligger emellertid inte, senaste gången detta redovisades
var 2010 då riksåklagaren framträdde inför
federationsrådet och redovisade 478 dödsfall under året. Försvarsministeriet slutade
publicera uppgifter om dödsfall 2008, vilka
då uppgick till 471 varav 231 utgjordes av
självmord. En sammanställning över dödsfall
inom de väpnade styrkorna under perioden
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1 januari-31 juli 2015 redovisar totalt 118
dödsfall varav 27 självmord.85 Denna höga
siffra indikerar att problem med mobbing,
s k ”dedovsjina”, och trakasserier, inte minst
från befälens sida fortfarande existerar. Något
som också framgår av de notiser som återfinns på organisationen Soldatmödrarnas
hemsida.86
I samband med robotförsök 15 december
i Severodinskområdet med sjömålsroboten
Oniks slog denna ned i samhället Njonoksa
och ett bostadshus skadades. Att det överhuvudtaget skulle ha genomförts en robotskjutning förnekades också inledningsvis
från både försvarsministeriets och Norra
marinens sida.87

Sammanfattning
Bilden av förmågeutvecklingen under 2015
är att den, liksom under föregående år, har
bedrivits målmedvetet och parallellt inom
olika områden som ledning, organisationsutveckling, materieltillförsel, bemanning,
utbildning och övningsverksamhet. Under
2015 har den ryska försvarsmakten återigen
i huvudsak nått ställda mål, i vart fall sett till
vad som redovisats officiellt, och inför 2016
är ambitionerna fortsatt höga och även om
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den officiella bilden av förmågeutvecklingen
är positiv så torde den inte i alla stycken
vara rättvisande.
Inverkan av västliga sanktioner, avbrutna
leveranser av militär materiel från Ukraina
och tillståndet i den ryska ekonomin respektive hur den bedöms komma att utvecklas är
faktorer som påverkar fortsatt förmågeutveckling. Härtill kommer vad som nämnts
ovan om missförhållanden vilka indikerar
att förmågeutvecklingen påverkas eller hämmas av olika negativa faktorer vad avser
ledarskap, kriminalitet etc.
Oaktat att uppbyggnaden av de väpnade
styrkornas förmåga prioriteras av den ryska
politiska ledningen påverkas densamma av
politiska och ekonomiska realiteter, något
som också indikerats under 2015. Mot den
bakgrunden kan inte en fortsatt och mer påtaglig uppbromsning av förmågeutvecklingen
uteslutas under 2016. Och det återstår att
se om de högt ställda målen för detta år kan
nås vilket i viss mån kan betvivlas.
Författaren är överstelöjtnant. Han har tidigare varit biträdande attaché i Lettland med
sidoackreditering i Estland och Litauen samt
chef för Arméns Underrättelseskola.
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Militärstrategiskt samarbete
– Finland lösningen ... eller problemet?

av Håkan Edström, Carin Ellström, Marcus Mohlin och
Anders Oltorp
Résumé
Even if several Swedish political parties nowadays favour NATO-membership, the power of
the consensus norm prevents every attempt even to discuss the option. Consequently, bilateral
cooperation with Finland tends to be the only politically acceptable alternative to the traditional policy of military non-alignment. But is Finland really a “one size – fit all” solution?
And isn’t the parliamentary debate in Sweden deliberately focusing solely on the politicalstrategic level and the force-generating aspects of strategy? Obviously, by neglecting a full-scale
strategic analysis, including the military-strategic level as well as the use of force dimension,
the politicians can avoid shedding light on the shortcomings of a potential Finnish-Swedish
military alliance. In this article, however, the use of military force at the military strategic
level is illustrated. Our conclusion is that the bilateral alternative has to be further explored
and critically examined. The current security policy of Sweden may otherwise very well turn
out to be strengthening the defence dilemma rather than solving it.

läget i vårt närområde är förändrat, och
antalet symposier, ledarsidor och tweets som
behandlar vår säkerhetspolitiska omvärld
är under ständigt ökande. Syftet med vår
artikel är att belysa och diskutera de militärstrategiska utmaningar Sverige står inför
som följd av de senaste årens utveckling i
vårt närområde, av den nya försvarspolitiska
inriktningen från 2015 samt av Rysslands
allt mer aggressiva hållning gentemot sina
grannar.

Försvarsbeslutet från 2015
redan inaktuellt?
En viktig utgångspunkt för artikeln är att
vi inte kan föreställa oss att ett anfall mot
Sverige skulle kunna ske utan någon form
av anknytande stormaktskonfrontation. Att
en annan stat enbart skulle angripa Sverige
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helt utan koppling till en större internationell
konflikt bedömer vi med andra ord vara osannolikt. Snarare är det nog så att en situation
där Sverige angrips kan sägas karakteriseras
av just en maktkamp, latent eller pågående,
mellan två eller flera stater och/eller mellanstatliga organisationer.
Vår diskussion utgår från att ett ryskt hot
om eller genomförande av ett angrepp mot
Sverige primärt orsakas av en eskalerande
politisk och militär kris mellan Ryssland och
USA/Nato. Kopplad till denna torde även
politiska och ekonomiska motsättningar
som involverar EU finnas, men vi har valt
att tona ned EU:s eventuella militära roll i
resonemanget. Möjligen skulle konflikten
kunna stå om de baltiska staternas rätt till
suveränitet men själva orsakerna till stormaktskonfrontationen är egentligen oväsentliga för vårt resonemang. Vi nöjer oss
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med att konstatera att starka motsättningar
stormakterna emellan existerar.
Denna nya form av ”marginaldoktrin”
gör alltså gällande att ett ryskt anfall mot
Sverige, för det första är begränsat och för
det andra troligen sker för att skapa bättre
förutsättningar för eventuella efterföljande
ryska operationer i Baltikum. Hotet om eller
genomförandet av det ryska angreppet mot
Sverige är således inte huvudriktning utan
enbart en del i en större och betydligt mer
omfattande konfrontation.
Det vi diskuterar i artikeln är alltså en
situation där Sverige, och eventuellt Finland,
hotas eller angrips av Ryssland men att det
samtidigt inte pågår en öppen väpnad konflikt
mellan Ryssland och något annat land. Det
ryska angreppet mot Sverige/Finland syftar
således till att ge Ryssland ett bättre politiskt
och militärt utgångsläge inför en eventuell
övergång till ett öppet krig även med den
militära huvudmotståndaren USA/Nato.
Att utveckla strategier handlar primärt
om att göra medvetna val. Dessa val antas
vara rationella och byggda på kvalificerade
och välinformerade antaganden och bedömanden. Det kan vara relevant att redan här
poängtera att ”vilja/intention” är ett centralt
ingångsvärde i alla säkerhetspolitiska och
militärstrategiska analyser. Till skillnad från
materiella resurser och förmågor kan politisk vilja och politiska intentioner förändras
mycket hastigt även på kort sikt. De senaste
årens mycket snabba politiska förlopp i vår
omvärld understryker detta på ett tydligt
och allvarligt sätt. Regeringens oförmåga
att snabbt samla sig och hålla en gemensam
och tydlig linje under de olika kriser som de
stått inför under 2015–16 exemplifierar hur
svårt det kan vara att uppfatta och identifiera
stora samhälleliga och sociala skiften.
Vår avsikt är därför att enbart beröra
relationen mellan Sveriges och Rysslands
militära materiella förmågor och hur dessa

skulle kunna ligga till grund för de strategiska val vårt land står inför. En viktig del
av ny försvarspolitisk inriktning är Sveriges
militära samarbeten och då främst det bilaterala med Finland.1 Vi studerar därför
även Finland ur militärstrategisk synvinkel
och de militära/materiella förmågor Finland
och Sverige tillsammans skulle kunna mobilisera runt 2020.
Frågan är dock om Finland verkligen är
universallösningen på de militärstrategiska
behov vårt land står inför. Kan det vara så
att samarbetet med Finland enbart grundar
sig på vad som är realpolitiskt möjligt med
hänsyn till de röd-gröna partiernas Natoskepticism? Tänk om regeringens eufori
över det finsk-svenska samarbetet enbart
grundar sig på (parti- och) säkerhetspolitiska glädjekalkyler utan militärstrategiska
konsekvensanalyser? Tänk om samarbetet
med Finland ur ett militärstrategiskt perspektiv skulle kunna försätta Sverige i en än
mer utsatt position än om Sverige agerade
helt på egen hand? Ambitionen med denna
artikel är att inleda ett resonemang kring
den senare frågeställningen.
För att svara på frågan huruvida en allians
med Finland skulle kunna vara lösningen på
Sveriges militärstrategiska problem behöver
naturligtvis en omfattande analys göras. En
sådan analys måste väga in alla möjliga alternativ, inklusive ett Nato-medlemskap, samt
dessutom värdera Sveriges olika militärstrategiska alternativ i ett stort antal scenarier.
För denna artikels skull har vi dock valt
att avgränsa resonemanget till frågan om
en allians med Finland skulle kunna vara
en fruktsam väg att gå. Här bör klarläggas
att vi med allians avser inte enbart det resursstrategiska samarbete som i skrivande
stund etablerats utan mer långtgående insatsstrategiskt samarbete inklusive gemensam
försvarsplanering.
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Vi har valt att enbart hantera två steg i den
s k eskalationstrappan, nämligen krigsavhållande och krigsutkämpande strategier och
berör inte alls de nedre stegen i trappan, det
vill säga krisförebyggande och krishantering.
Den idag så ofta förekommande debatten
om ”gråzons-problematiken” betraktar vi
dessutom som ett problem främst grundat i
frågor om juridiska gränsdragningar snarare
än om frågor som berör militära förmågor
och lämnar den därför helt därhän även om
den är viktig i sig.

Krigsutkämpande
Krigsavhållande
Krishantering
Krisförebyggande

Figur 1: Eskalationstrappans olika steg

Analysen tar fasta på två dimensioner. För
det första beaktar vi strategiskt djup och
bredd i såväl tid som rum. För det andra
försöker vi värdera förutsättningarna för att
genomföra såväl gemensamma som mark,
luft och marina operationer. Kopplat till
båda dessa dimensioner analyserar vi således dels Sverige på egen hand, dels Sverige
i försvarsallians med Finland.
I nästa avsnitt utvecklas det teoretiska
ramverket kring militärstrategiska optioner
varvid fyra olika strategier presenteras. I de
därpå följande tre avsnitten presenteras de
empiriska utgångspunkterna. Underlaget till
avsnittet om Rysslands militära kapacitet är
hämtat från FOI- rapporten ”Rysk militär
förmåga i ett tioårsperspektiv – 2013” av
Jakob Hedenskog och Carolina Vendil Pallin
och från UI:s seminarium ”Ett förändrat sä110

kerhetspolitiskt läge” med Carolina Vendil
Paulin och Jan Leijonhielm som genomfördes i mitten av mars 2016. Bedömning
av svensk militär förmågeutveckling bygger på Försvarsbeslut 2015, d v s proposition 2014/15:109 och betänkande 2014/15:
FöU11, samt på Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen för 2017 (FM20157991:21) och Försvarsmaktens årsredovisning för 2015. Underlaget för resonemanget
i avsnittet om Finland är hämtat dels från
det senaste finska säkerhetspolitiska white
paper som publicerades i april 2013, dels
från den finska försvarsmaktens årsrapport
för 2014.
Efter redovisningen av det empiriska underlaget följer fyra avsnitt där var och en av
de fyra militärstrategiska alternativen granskas. I det avslutande avsnittet sammanfattas och konkluderas resonemanget.

Militärstrategi
Att påstå att strategi ytterst handlar om att
göra val är inte särskilt kontroversiellt. Att
påstå att en strategi är tänkt att fungera i
dag, precis just nu, som ett slags ledstång att
hålla sig i vid alla slags beslut är dock inte
lika intuitivt. Alltför många tänker tyvärr
på strategi som något som ska ske ”i framtiden, där och då, men inte nu” snarare än
som det stöd för ”beslut idag” det också är
tänkt att vara. En väl genomtänkt strategi
är nämligen avsedd att användas dagligen
och att stödja varje beslut som alla chefer i
en organisation kan tänkas ställas inför.
En strategi måste därmed förhålla sig till
tidsperspektivet på två sätt, kort och lång sikt,
och paradoxalt nog samtidigt. Den måste
kunna omfatta inriktning och utveckling av
morgondagens försvarsmakt (resursstrategi)
och samtidigt svara på frågan hur stridskrafterna ska användas idag (insatsstrategi) för
att de politiska målsättningarna ska kunna
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uppnås. Många har därför liknat strategi
vid de klassiska ryska Matrjosjka-dockorna:
varje delstrategi hänger ihop med den närmaste och alla måste passa ihop inom ramen
för den större strategin. Att påstå att strategi
är ”inriktande nedåt (mot operationer) och
rekommenderande uppåt (mot politiken)”
blir därmed en grov förenkling eftersom ett
sådant synsätt antyder att strategin, när den
hargjort detta, ska kopplas loss och ligga fast.
Inget kan vara mer fel. En strategi måste
alltid finnas med, anpassas och vid behov
förändras för att kunna fungera som den
hållbara ledstång den måste vara.
Rent generellt, och därmed grovt förenklat,
kan man tala om att det finns två distinkta
övergripande strategier: offensiva och defensiva. Nu är de två inte solklart isolerbara
från varandra, eftersom en defensiv strategi
mycket väl skulle kunna an innehålla moment
av offensiv karaktär. För försvaret av vårt
land skulle vi exempelvis kunna förlita oss
på användandet av en omfattande offensiv
subversiv biståndspolitik där ekonomiskt
stöd skulle kunna ges främst till ryska oppositionsgrupper eller till friamedier (jämför
political warfare). Ambitionen i den här texten är dock att diskutera militärstrategiska
alternativ snarare än vidare säkerhetsstrategier. Alltså står det militära maktmedlet i
fokus för vår analys.
Återigen kan det vara värt att särskilt poängtera en aspekt av strategi som kanske inte
är helt intuitiv: strategi måste ses som en del
av sitt större sammanhang och därmed bör
man egentligen inte diskutera militärstrategi
som något som existerar separat utanför de

Figur 2: Fyra alternativa
strategier baserade på
eskalationsnivå och
avvägningen offensiv/defensiv.

större och mer omfattande säkerhetsstrategierna. En väl fungerande militärstrategi
står nämligen alltid i samklang med andra
åtgärder som ekonomiskt bistånd, diplomati
och politik på det internationella planet samt
inte minst en tydligt förd inrikespolitik.
För att öka precisionen har vi tillfört två
aspekter: krigsavhållande och krigsutkämpande, varför vårt analysverktyg kan åskådliggöras på följande sätt:
För att kunna göra analysen behöver vi
kort presentera skillnaderna, såsom vi ser
dem, mellan en krigsutkämpande och en
krigsavhållande strategi. Rent generellt så
handlar det naturligtvis om tankar och idé
er för att utkämpa ett de facto krig eller
tankar kring hur vi ska manövrera så att
vi inte hamnar i ett krig. Om strategier för
det förstnämnda scenariot är tämligen enkla
att ta till sig och utveckla så är det aningen
mer komplicerat att hitta vägar för att aktivt påverka och forma vår omvärld så att
vi undviker att hamna i krig. Ofta skiljer vi i
detta avseende mellan tvångsmakt (coercion)
å ena sidan och avskräckning (deterrence) å
den andra sidan.
Tvångsmakt är ett omfattande tankesätt
och bygger på idén att vi ska försöka förmå
en angripare att ändra sitt beteende genom
en serie av åtgärder (en slags positiv strategi).
Avskräckning är, teoretiskt sett åtminstone,
mindre komplicerat eftersom vi ”endast” avser att få en motståndare att inte ens överväga
ett anfall mot oss (en slags negativ strategi).
Resonemanget ovan är kraftigt förenklat och
har diskuterats utförligt på andra platser, men
räcker förhoppningsvis för att differentiera
Krigsavhållande

Krigsutkämpande

Offensiv

Strategikluster 1

Strategikluster 2

Defensiv

Strategikluster 3

Strategikluster 4
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mellan krigsutkämpande och krigsavhållande strategier så som begreppen används
i denna text.
Således skulle en strategi inom ramen
för krigsavhållande/offensiv kunna bygga
på att signalera ett aggressivt uppträdande
där vår utrikespolitik och våra stridskrafter
visar på förmåga och vilja att tidigt slå mot
ryska grupperingsområden, rysk militär infrastruktur och känsliga ryska långräckviddiga vapensystem. Främst våra sjögående
enheter och våra flygstridskrafter skulle stå
i fokus i en sådan strategi. De skulle uppmanas att uppträda aggressivt i närheten
av ryska förband. Vi skulle dessutom ofta
öva gemensam strid mot mål på djupet av
det ryska fastlandet. Vi skulle också tydligt
öva med våra specialförband och signalera
förmåga avseende både sabotageuppdrag,
strid på djupet och okonventionell krigföring. Sammantaget skulle avsikten med
en sådan strategi vara att kommunicera en
hög beredskap och tydlig vilja att uppträda
aggressivt och offensivt. Detta är förvisso
en strategi som man kan kalla för ”brinkmanship”, eftersom den tveklöst skulle öka
spänningarna i vårt omedelbara närområde
och kanske inte fullt ut bidra till att vara
just krigsavhållande. Men, tankeexperimentet måste göras och vi måste jämföra alla
handlingsalternativ med varandra för att på
så sätt förstå hur hela vår palett ser ut och
vilka förmågor som saknas.
Att beskriva hur varje strategikluster skulle
kunna se ut i detalj är själva syftet med den
efterföljande diskussionen, men rent konkret
ska en strategi svara på frågorna varför, hur
och när; d v s ange mål, medel och metod
för den operativa nivån.

Rysslands militära kapacitet
Rysslands övergripande mål är att etablera
en ny säkerhetsordning inom Europa samt
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att försvaga den transatlantiska säkerhetsordningen, såväl ideologiskt som geografiskt. Ur det nordiska perspektivet finner
vi en mer aggressiv retorik, en ökad offensiv militär förmåga, övningar med udden
mot väst samt upprättandet av nya förband.
Säkerhetspolisen (SÄPO) uppmärksammar
t ex i sin årsrapport en ökad rysk militär
underrättelsetjänst mot Sverige. Ett inslag i
den skärpta säkerhetspolitiska debatten är
också de attacker som nyligen riktades mot
svenska mediekanaler vilka skulle kunna
vara en del i rysk strategi.
Målet för reformering av de Väpnade
Styrkorna, som pågått sedan 2008, är att skapa en högre insatsberedskap. Militärdoktrinen
beskriver hur både militära och icke-militära medel kan nyttjas i dagens konflikter.
Doktrinen förstärker vidare behovet av ny
och modern teknologi.
Målsättningen för de Väpnade Styrkorna
är vidare en stående försvarsmakt på en
miljon man. De ekonomiska begränsningar
som finns, det sviktande demografiska underlaget samt svårigheterna att rekrytera
kommer emellertid sannolikt att medföra
en mindre numerär. Utgångsgrupperingen av
de Väpnade Styrkorna ger Ryssland möjlighet till militära operationer i samtliga fyra
strategiska riktningar.
I varje strategisk riktning finns ett gemensamt strategiskt kommando. I detta ingår
en ledningsstödsbrigad, samt troligen även
rörliga ledningsfunktioner. Genom årliga
operativstrategiska övningar har ledningskapaciteten stärkts och förmågan till ledning av gemensamma operationer ökats.
Militärdistrikten har två arméer med mellan
sex och elva stående manöverbrigader, en
till två specialförbandsbrigader, en raketartilleribrigad samt en till två markrobotbrigader. I tillägg till detta finns dessutom
respektive armés förband som artilleri- och
luftvärnsbrigader.
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Västra militärdistriktet har två stridsvagnsbrigader samt sju motoriserade skyttebrigader.
Av dessa kan möjligen tre brigader avdelas
som förstärkning i andra strategiska riktningar. Inom distriktet finns förrådsställd
materiel till två motoriserade skytte- samt
en stridsvagnsbrigad. Detta skapar handlingsfrihet att mobilisera manöverförband
enbart genom personalförflyttning från andra
militärdistrikt alternativt genom inkallelse
av reservister. En Iskander-markrobotbrigad
(Iskanders räckvidd bedöms vara minst 400
km) finns grupperad inom distriktet; i Luga
utanför St. Petersburg. Inom ett dygn bedöms
en bataljon ur denna brigad kunna vara i
full beredskap. Möjligen finns ytterligare en
brigad i Kaliningradområdet.
Inom distriktet baserar starka flyg- och
luftförsvarsresurser; ett luftförsvarskommando, en huvudflygbas, en till två flygbaser
med totalt fem till tio flyggrupper samt två
till tre arméflyggrupper. Dessutom finns en
till två luftvärnsbrigader med långräckviddigt
robotluftvärn för skydd av hela operationsområdet. En stor del av luftstridskrafternas
fjärrflygförband är baserade inom Västra
militärdistriktet. Där finns också flygburna
kryssningsrobotar med en räckvidd på upp
till 5 000 km. Numerären moderniserade
flygplan, d v sTu-160 och Tu-95MS, att nyttja
som bärare är inte känd i detalj. Ett rimligt
antagande kan vara att två Tu-160 och fyra
Tu-95MS kan nyttjas för att genomföra en
insats med sammanlagt upp till 56 långräckviddiga kryssningsrobotar.
Marinstridskrafterna har förmåga till
strid under vatten, på ytan, i luften samt
på land. De kan stödja markoperationer
genom indirekt eld och luftförsvar samt
neka en motståndare tillträde från havet.
Norra marinen disponerar flera fartyg med
förmåga till fjärrstrid. Om man antar att en
ubåt samt en kryssare är insatta inom ett
dygn kan 40 kryssningsrobotar med räck-

vidd upp till 500 km nyttjas för fjärrstrid.
Med taktiska kärnvapen ombord kan upp
till 28 kärnvapenbestyckade SS-N-21 med
räckvidd upp till 2400 km disponeras för
fjärrstrid inom ett dygn.
Sammantaget kan man anta att Ryssland
kommer att utveckla fjärrstridsförmågan
fram till 2025, eftersom det sker en modernisering av det strategiska bombflyget
samtidigt som man fortsätter anskaffningen
av kryssningsrobotar. Däremot är det mer
tvivelaktigt om det strategiska bombflyget
kommer att genomgå några större förändringar, då PAF-DA (nytt strategiskt bombflyg)
inte förväntas tas i bruk före mitten av 2020talet. Nya strukturer, nya övningsmönster
och fortsatt utvecklingsarbete förväntas öka
förmåga till gemensamma operationer fram
till mitten av 2020-talet.

Sveriges militära kapacitet
Det övergripande politiska målet för det militära försvaret under perioden 2016–2020 är
ökad operativ förmåga. För att uppnå detta
så sker också en ökad medelstilldelning under
perioden. Kommer den ökande ekonomiska
volymen att få genomslag på militärstrategisk
nivå eller äts ambitionerna upp av kostnadsökningar och valutaförluster? Det återstår
att se, men redan i Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 är signalerna illavarslande. Nedan redovisas vilka resurser som
ska finnas i slutet av försvarsbeslutsperioden,
d v s den politiska nivåns ”beställning” till
Försvarsmakten.
Den hårda kärnan i markstridsförbanden
organiseras för att kunna verka som två
brigader mot en kvalificerad motståndare,
och stridsvagnar integreras i de mekaniserade bataljonerna. En brigadsstridsgrupp
kommer att ha hög tillgänglighet i fredstid.
Det tillförs en motoriserad skyttebataljon
och en reducerad mekaniserad bataljons113
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stridsgrupp Gotland under perioden. Tre av
bataljonerna kommer att vara stående medan
resten bemannas av tidvis tjänstgörande personal och pliktpersonal. Personalen tillförs
bland annat modern personlig utrustning.
Artilleri, stridsfordonsburna granatkastare
och luftvärn med kort räckvidd är exempel på viktigare materiel som anskaffas till
markstridsförbanden. Luftvärnet utvecklas
genom att ett nytt system med medellång
räckvidd anskaffas till en av de två luftvärnsbataljonerna. Hemvärnet med de nationella
skyddsstyrkorna vidmakthålls på nivån 40
bataljoner och tillförs tyngre materiel i viss
omfattning och får också förbättrad ledningsförmåga.
De sjögående delarna av marinförbanden består av sju korvetter (varav fem av
Visbyklass), fyra ubåtar och sju minröjningsfartyg. Tillgängligheten ska ökas genom att
fler besättningar anställs och att övningstiden
utökas. Ett nytt signalspaningsfartyg anskaffas. Ny sjömålsrobot och ny lätt torped anskaffas men det är oklart om dessa tillförs
förbanden i perioden. Amfibiebataljonen utvecklas mot enbart sjöoperativ förmåga, varvid markstridsförmågan fasas ut. Riksdagen
påpekar att fartygsförbanden måste få en
högre tillgänglighet. Vanligtvis räknar man
med att minst en tredjedel av enheterna vid
varje given tidpunkt genomgår översyn eller modifiering.
Flygstridskrafterna kommer att bestå av
sex stridsflygdivisioner med 60 stridsflygplan
JAS 39E. Ökad tillgänglighet skapas genom
att flygtidsuttaget ökar. Ny jaktrobot Meteor
införs och sjömålsrobotfunktionen vidmakthålls. Bassystemet utvecklas och ska medge
ökad möjlighet till spridning av stridsflyget.
Tre moderna helikoptersystem avses vara
operativa och förmågan att stödja marinstridskrafternas ubåtsjaktförmåga kommer
att utvecklas.
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Viktiga försvarsmaktsgemensamma förband som särskilda operationsgruppen och
telekrigsbataljonen vidmakthålls på samma
nivå som tidigare. Förmåga till aktiva cyberoperationer ska skapas i tillsammans med
Försvarets Radioanstalt. Flera övergripande
åtgärder som ska ge ökad operativ effekt genomförs också. All personal krigsplaceras i
förband, depåer och i mobiliseringsreserv. En
ny längre grundutbildning av soldater införs
under perioden och denna innefattar även
utbildning av soldater till Hemvärnet.

Finlands militära kapacitet
Finlands militärstrategi formuleras sålunda:
The primary objective of the defence capability is to establish deterrence against the
use of military force and the threat thereof.
Should Finland become the victim of armed
aggression the vital functions of society will be
protected and the attack will be repelled.2
För att man ska kunna implementera den
valda strategin har ett beslut tagits om att
utveckla den finska försvarsmaktens krigsorganisation. Krigsorganisationens numerär
reduceras härvid från ca 350 000 personal
till drygt 200 000 medan fredsorganisationen
minskas från 14 500 personal till omkring
12 300.
De tre beredskapsbrigaderna och de två
mekaniserade stridsgrupperna kommer att
fortsätta utgöra stommen för markstridskrafternas krigsorganisation även vid ingången till
2020-talet. Däremot kommer jägarbrigaden
att utgå ur den krigstida förbandsstrukturen
liksom de sex regionala brigaderna. Istället
kommer tre infanteribrigader att organiseras. Både specialjägarbataljonen, kustjägarbataljonen och helikopterbataljonen
bibehålls. Arméns krigsorganisation uppgår
till ungefär 150 000 soldater och fredsorganisationen av 4 300 anställda. Strävan är att
årligen genomföra krigsförbandsövningar
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med minst 12 000 reservister. Vad avser
materielanskaffningar kan nämnas köpet
av begagnade Leopard 2A6 stridsvagnar
från Nederländerna samt nyanskaffningen av Stinger luftvärnsrobotar från USA.
Dessutom anskaffas pansarvärnsroboten
SPIKE Extended Range (ER) med räckvidd
på upp till åtta kilometer. Stridsfordon
CV90 ingår sedan tidigare i organisationen. Fredsorganisationens förband utgörs
främst av Jägarbrigaden, Kajanalands brigad,
Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Karel
ska brigaden, Gardesjägarregementet, Uttis
jägarregemente och Markstridsskolan.
Vad avser sjöstridskrafterna så kommer de
nuvarande totalt fem ytstrids- och minkrigföringsenheterna att utvecklas till att bli två
sjöstridsgrupper. Kärnan i flottan består av
åtta robotbåtar (Rauma- och Hamina-klass),
sex minfartyg (Pansio- och Hämeenmaaklass) och 13 minsvepare (Katanpää-, Kuhaoch Kiiski-klass) Robotbåtarna är beväpnade
med bl a sjömålsroboten RBS-15M och luftvärnsrobotsystem Sadral (ItO91). Den marina
basverksamheten kommer att koncentreras
till Obbnäs och Pansio. Antagligen kommer
åtminstone sju av kustflottans större fartyg
behöva ersättas före mitten av 2020-talet.
Eventuellt kommer ytterligare två robotbåtar
av Hamina-klass härvid att ingå i nyanskaffningen. Noterbart är att den finska flottan
saknar ubåtar.
Luftstridskrafterna kommer framgent
att bestå av tre flygstridsdivisioner F/A-18
Hornet, medan antalet flygbaser reduceras
från sex till fyra omfattandes Satakunta
flygflottilj i Birkala utanför Tammerfors,
Karelens flygflottilj i Kuopio, Lapplands
flygflottilj i Rovaniemi samt Luftkrigsskolan
i Tikkakoski. Sedan 2014 har MLU2- (Mid
Life Update 2) projektet av Hornet-flygplanen
pågått. Inte minst beväpningsalternativen
har utvecklats. Styrbara precisionsbomber
(Joint Direct Attack Munition – JDAM) med

räckvidd på uppemot 30 km, markmålsvapen med medellång räckvidd (Joint Standoff
Weapons – JSOW) med räckvidd på ca 70 km,
och markmålsrobotar (Joint Air-to-Surface
Standoff Missile – JASSM) med räckvidd på
ca 400 km i normalversion och närmare 1
000 km i Extended Range (ER) version, ingår
numera i vapenarsenalerna.

Krigsavhållande defensiv
strategi
Den defensiva krigsavhållande strategin syftar till att genomföra våra operationer i huvudsak inom svenskt territorium. Den syftar
även till att vinna tid, dels för att kunna ge
möjlighet till en tredje part att ansluta, men
även tid för att kunna utveckla och vinna
framgång med andra maktmedel än militära.
Vi strävar efter att bygga en tröskeleffekt och
nyttjar luftförsvaret till att hävda den territoriella integriteten. Marinstridskrafterna
skyddar sjötrafiken bland annat till och från
Gotland medan markstridskrafterna skyddar viktig infrastruktur och befolkningscentrum. Stridsgruppen på Gotland har en viktig
funktion att hindra besättandet av ön. Den
strategiska sjötransportleden till och från
Göteborg är viktig att hålla öppen, i både syfte
att upprätthålla försörjningen till Sverige och
trygga sjötransporter om det värdlandsavtal
som tecknats ska kunna nyttjas.
Försvarsmaktens strategiska arv kan påstås vara uppbyggt på en defensiv förmåga
med en krigsavhållande tröskeleffekt. Frågan
är dock hur vi idag kan nyttja detta arv,
då motståndarens resurser har tilltagit och
möjligheten till fjärrbekämpning har ökat.
Ensamma, det vill säga utan samarbete med
Finland minskar vårt strategiska djup. Vi har
främst möjligheter att agera inom vårt eget
territorium. Vi har en lång territorialgräns
att skydda, och detta gör att försvaret blir
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utdraget och måste agera på en stor strategisk bredd.
Om vi stod tillsammans med Finland
skulle den defensiva strategin få ett något
annorlunda utseende. Vi skulle utgöra en
starkare front med Finlands territorium som
en barriär för att skapa ett strategiskt djup.
Tillsammans med Finland höjer vi oss över
en kritisk nivå såväl avseende förmåga som
funktion. Vi skapar möjlighet att flytta fram
svenska förband liksom möjlighet för Finland
att utnyttja vårt territorium. Uthålligheten
skulle öka och därmed även det strategiska
djupet i temporalt hänseende. En ytterligare
utökad interoperabilitet, inte minst mellan
våra flygvapen, och de svensk-finska samövningarna inom samtliga försvarsgrenar ger
förutsättningar för ett gemensamt försvar.
Vi skulle delvis få en längre förvarning
innan den svenska territorialgränsen överträddes och kunna nyttja finska baser med en
framskjuten gruppering. Vi skulle även kunna
flytta fram våra underrättelsesensorer för att
tidigare kunna förutse vad vi kan förvänta
oss av angriparen. Gemensamma lägesbilder
över sjö- och luftläge skulle kunna nyttjas
och även detta skulle ge oss ett tidigare beslutsunderlag, det vill säga tidigt kunna bedöma en angripares avsikter. Därmed skulle
vi också kunna bjuda motstånd på ”rätt
plats” utan utpräglade offensiva inslag. De
förmågor som förutsätter en förhandssituation skulle med andra ord. ges möjlighet att
verka fullt ut. Det skulle dessutom skapa en
ökad uthållighet i temporalt hänseende då
antalet disponibla enheter skulle öka markant.
Med gemensam air patrolling kan antingen
uthålligheten i luften eller yttäckningen av
luftrummet ökas.
Tillträde till Bottniska viken torde försvåras då tredje part först måste passera
svenskt eller finskt territorialvatten. Den
bilateralt föreslagna gemensamma marina
förbandsenheten (Swedish Finnish Naval
116

Task Force) skulle med den avsedda operativa kapaciteten 2023 naturligtvis vara ett
viktigt inslag i ett gemensamt försvar. Det
strategiska djupet för Sverige skulle i ett
bilateralt samarbete öka. Den strategiska
bredden skulle möjligen kunna minska norr
om Åland i det fall Finland kan upprätthålla
sin territoriella integritet.

Krigsavhållande offensiv
strategi
En krigsavhållande offensiv strategi inkluderar agerandet utanför svenskt territorium
med möjlighet att utföra operationer på och
(bortom) Östersjön. Ett Sverige som väljer
att agera ensamt bör då ha en förmågebredd
som inkluderar vapensystem med långräckviddig verkan. I den nya militärstrategiska
doktrinen (MSD 16) är tröskeleffekt ett centralt begrepp. Tröskeln skapas framförallt av
trovärdigheten i vår krigföringsförmåga.
Hur ser då situationen ut i tidsperioden
efter 2020? Vår defensiva förmåga har ökat.
Vi har fler övade och uppfyllda mekaniserade förband. Militär närvaro på Gotland
är etablerad med en rörlig stridsgrupp som
viktigaste komponent. Flyget med sina stridsflygdivisioner har viss offensiv förmåga med
sjömålsrobotar som viktigaste (och enda
egentliga offensiva) vapensystem, men det
är luftförsvarsfunktionen som fortsatt är den
viktigaste uppgiften. Våra sjögående förband
kommer att ha en högre tillgänglighet men
det är bara ubåtarna som kan operera över
Östersjön, eftersom avsaknad av egenförmåga till luftförsvar begränsar de ytgående
fartygens användbarhet.
Sammanfattningsvis har vi en ökad operativ förmåga men det är i huvudsak en förstärkning av Sveriges defensiva förmåga. Vår
förmåga till ökat offensivt uppträdande har
ökat marginellt. Ny sjömålsrobot till våra
fartyg och en utvecklad förmåga att genom-
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föra aktiva cyberoperationer är bra men inte
tillräckligt. Den strategiska garden har höjts
i så mån att man med bevarad trovärdighet
politiskt kan signalera att vi kommer att
försvara Sverige med alla tillgängliga medel.
Tröskeln har höjts något och den krigsavhållande effekten har därmed ökat.
Kan en svensk strategi som inkluderar
militärstrategiskt samarbete med Finland,
antingen med nuvarande politiska inriktning eller med ett fördjupat samarbete som
inkluderar gemensam försvarsplanering ge
ett mervärde i form av höjd tröskeleffekt?
Militärstrategiskt innebär nuvarande samarbete att vår förmåga till offensivt agerande
på land endast berörs marginellt. Samarbete
som syftar till att utveckla en gemensam mekaniserad brigad pågår, men förmågan att
flytta markförband längs hela den strategiska
bredden och djupet är fortsatt begränsad.
Till sjöss kan operationer i Finska viken
och längs baltiska kusten underlättas när
vi samarbetar i frågor som sjöövervakning
och annan datainsamling.
Offensiva inslag i luftoperativ verksamhet
är den tydligaste vinsten. Delad luftlägesbild
och gemensam övervakning av luftrummet
ger tydliga plusvärden. I ett fördjupat samarbete som inkluderar gemensam försvarsplanering blir vinsterna större, och då framförallt i luftarenan. Förberedda luftoperationer
och ett gemensamt uppträdande av svenskt
och finskt flyg skulle ge en tydlig ny och
förstärkt förmåga. Med över 100 operativa
moderna stridsflygplan med attackförmåga
som inkluderar kryssningsmissiler (JASSM),
ges möjlighet till offensivt uppträdande. Ett
ökat strategiskt djup skulle också underlätta
basering av svenskt och i synnerhet finländskt
flyg. Denna möjlighet är viktig och central eftersom ett ökat antal baseringsområden ökar
förmågan att upprätthålla luftherravälde. På
sjöhavet skulle det ökade strategiska djupet
kunna möjliggöra gemensamma operationer

i Finska viken, ett mer offensivt agerande öster om Gotland och ner mot Baltiska kusten
samt öka möjligheterna att skydda hamnarna
på Svenska västkusten.
Med en gemensam försvarsplanering så
ges möjligheter till offensivt uppträdande
också genom t ex gemensamma amfibie
operationer, aktiva cyberoperationer, underrättelseoperationer och signalspaning
samt insatser med specialförband. Samtliga
lättrörliga förmågor och förband ökar, med
andra ord, i användbarhet när strategiskt
djup och bredd utökas.

Krigsutkämpande defensiv
strategi
Om Sverige skulle anamma en krigsutkämpande defensiv idé som grund för sin strategi skulle, givet de resurser vi presenterar
ovan, målet behöva vara att vidmakthålla
en militär förmåga även om fienden skulle
få fotfäste på svenskt territorium. Våra resurser är helt enkelt inte längre sådana att
vi kan hejda och sedan slå ett fientligt anfall
innan en landstigning eller luftlandsättning
skett. I det avseendet blir vårt strategiska
djup alltså av temporala snarare än spatiala
dimensioner. Tiden, inte territoriet, blir vårt
djup. Detta djup skapar vi genom att nyttja
resurser som har lång uthållighet, hög rörelseförmåga samt mycket hög förmåga till
autonomi och ledning av egna och sidoordnande förband.
Antingen bygger vi en sådan försvarsmakt
med ”sega gubbar” beväpnade med främst
lättare vapen, eller så håller vi fast vid det
toppmoderna, men traditionellt utformade,
försvaret. Målet med det senare alternativet
är att kunna möta och ta upp strid inom
valda delar av territoriet och bjuda motstånd
i den mån det går. Hur ogärna vi än vill erkänna det så bygger ett sådant försvar på
att vi prioriterar vissa områden över andra
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och att vi tvingas släppa kontrollen över
områden där fienden blir oss för övermäktig. Det står relativt klart att vår förmåga
att ensamt försvara Sverige är begränsad
och att vi passerat gränsen för en trovärdig
nationell försvarsförmåga.
Om Sverige å andra sidan skulle välja en
defensiv strategi tillsammans med Finland
skulle situationen se något annorlunda ut.
Den, ur svenskt perspektiv, viktigaste förändringen skulle främst innebära förändrade
räckvidder och grupperingsmöjligheter för
exempelvis luftvärn och flygstridskrafter och
därmed i grunden förändra förutsättningen
för planeringen av gemensamma operationer.
I en situation när Sverige och Finland tillsammans skulle flytta fram sina defensiva resurser
ökar också möjligheten att faktiskt kunna
avvärja ett påbörjat anfall på ett radikalt
förändrat sätt. Vi skulle helt enkelt kunna ta
upp striden med Ryssland långt bortom vår
egen gräns och tack vare en samordning av
svenska och finska stridskrafter antagligen
kunna hejda och slå ett ryskt anfall. Huruvida
vi också skulle framgruppera större delar av
våra mark- och/eller sjöstridsförband till
det finska territoriet vore en längre pro et
contra diskussion till vilken utrymme inte
föreligger i denna artikel, men möjligheten
till detta bör icke uteslutas. En sådan gemensam ansträngning skulle med all sannolikhet
öka möjligheterna att genom gemensamma
operationer möta, hejda och slå ett ryskt
traditionellt anfall.
I detta sammanhang tål att sägas att
Gotland i båda de fall som diskuterats här
skulle få en helt central betydelse. Ön är och
förblir inte bara låset till Östersjön utan är
också, så länge den behärskas av oss, ett effektivt hinder mot fientliga flygoperationer
mot hela södra Sverige. Detta bygger dock
på att förbanden som organiseras på Gotland
har hög uthållighet så att de kan verka även
efter en längre tids rysk bekämpning. Det
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är satt utom allt tvivel att en angripare i
god tid innan ett anfall, antingen mot det
svenska fastlandet eller direkt mot Gotland,
skulle försöka avskära förbanden på Gotland
genom en blockad både till havs och i luften, allt i akt och mening att svälta ut dem.
Gotland är och förblir därför en strategisk
paradox: ön utgör samtidigt både en tillgång
och ett problem.
Sammanfattningsvis, en krigsutkämpande
defensiv strategi där vi står ensamma bygger
på att vi skapar resurser som har hög uthållighet och rörlighet och att vi kraftsamlar
resurserna till de områden som prioriteras
högst. Ambitionen ska vara att nöta ned
fiendens förmåga att bita sig fast i landet
under en längre tid utan att vi för den skull
riskerar att förlora den egna förmågan till
väpnad kamp. Att förvägra motståndaren ett
militärt avgörande är med andra ord centralt
i denna strategi. Med en motsvarande strategi
byggd på ett partnerskap med Finland har vi
dock större möjligheter att försvara Sverige
och samtidigt eventuellt hejda en fiende i ett
tidigare skede eftersom våra sammantagna
resurser kommer närmare fienden. Nackdelen
är att striderna kommer att föras i och över
Finland. Frågan är om landet accepterar
denna ökade börda å våra vägnar.

Krigsutkämpande offensiv
strategi
En offensiv krigsutkämpande strategi är tveklöst en mycket stor utmaning för Sverige att
hantera på egen hand. I det fall Finland inte
involveras innebär detta att miljön präglas av
ett tvåstatskrig med relativt begränsad geografisk bredd, mellan Åland och Bornholm
grovt räknat, även om den ryska förmågan
att verka från, och Sveriges behov av tillgång
till, Västerhavet inte får försummas. Det strategiska djupet, det vill säga den väst-östliga
riktningen, blir däremot avsevärt mycket
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större, inte minst beroende på den ryska
utvecklingen av fjärrstridskrafter.
Vilket politiskt mål kan då Sverige antas ha om landet ensamt skulle hamna i en
väpnad konflikt med Ryssland? I ett sådant
scenario stode landets suveränitet ytterst
på spel och något annat överordnat mål än
fortsatt överlevnad torde inte finnas. Frågan
är snarare hur detta ska kunna åstadkommas
utan hjälp utifrån. Svaret torde vara att målet
med kriget måste vara att säkerställa att de
andra stormakterna, ytterst USA, tvingades
att engagera sig i konflikten antingen de så
önskade eller inte. Metoden skulle möjligen
kunna utgå från omvänd marginaldoktrins
logik. Genom att angripa de ryska kapaciteter
och resurser som behövdes av Ryssland för att
hålla uppe landets gard mot just USA skulle
vi ändra balansen i stormaktsförhållandena.
Potentiella mål för svenska angrepp skulle
kunna utgöras av:
• ICBM-ramper
• Strategiska ubåtar till sjöss eller vid
bas
• Flygbaser för det strategiska bombflyget
Nästa steg i kalkylen är att säkerställa att
Sverige förfogade över den typ av militära
medel som erfordrades för att kunna utföra
denna typ av attacker. Då det i dagsläget,
enligt våra bedömningar, inte finns ett enda
trovärdigt konventionellt system för svenska
militära angrepp på ryskt territorium, så
torde alla inse att utmaningen är enorm.
Specialförband, cyberförmåga och andra
typer av ”icke-konventionella” kapaciteter är
inte tillräckliga i sammanhanget, utan andra
medel som ubåtsbaserade missiler (SLCM
som Tomahawk Land Attack Missile Block
IV) och ökad attackförmåga till JAS (t ex
genom AGM-158B JASSM-ER) är ett skallkrav för att strategin ska kunna anses vara

trovärdig. Givetvis innebär detta omfattande
omprioriteringar jämfört med FB15.
Vad skulle ett finsk-svenskt militärt samarbete innebära för ovanstående resonemang?
Vad avser miljön så hade det strategiska djupet
kvarstått för Sverige och Ryssland men tillkommit för Finland i och med tillgången till
svenskt territorium. Inte minst för basering
av finska luftstridskrafter bedöms detta vara
mycket värdefullt. För Sveriges del hade den
strategiska bredden ökat (Bornholm-ÅlandTreriksröset) i och med att ryska angrepp nu
kunde ske genom och över finskt territorium.
Optionen att anfalla ryska mål på Kolahalvön
och på Barentshav hade tillkommit för de
svenska mark- och luftstridskrafterna. Vad
avser det politiska målet så torde ett finsksvenskt samarbete inte innebära några större
skillnader; kampen för överlevnad torde
kvarstå. Möjligen skulle ett krig som inkluderade inte enbart Sverige och Ryssland
utan även Finland ha lättare att tilldra sig
de västliga stormakternas uppmärksamhet
och intresse jämfört med ett isolerat angrepp
på Sverige.
Sannolikt skulle heller inte metoderna på
den militärstrategiska nivån påverkas i någon
större omfattning av ett samarbete. Behovet
att kunna anfalla ryska strategiska resurser
torde kvarstå. Den stora skillnaden skulle
förmodligen istället återfinnas bland medlen.
I kvantitativt hänseende skulle Ryssland
nu ha en dubbelt så stor motståndare att
tampas med än vid ett enskilt krig med antingen Finland eller Sverige. I kvalitativt
hänseende skulle samarbetet för Finlands
vidkommande innebära tillgång till resurser
man inte förfogar över på egen hand såsom
ubåtar. För svenskt vidkommande skulle det
redan befintliga finska innehavet av omfattande attackkapacitet hos luftstridskrafterna
kunna möjliggöra en kraftsamling till de
nödvändiga ubåtsbaserade systemen. Sverige
skulle med andra ord kunna avstå från att
119

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

utveckla flygvapnets attackroll för att istället
fokusera på övriga roller.

Slutsatser och utblick
På politisk strategisk nivå ger nuvarande
samarbete med Finland fördelar men det
reser också frågor. Vad är egentligen den
militärstrategiska vinsten med samarbetet?
Är det överhuvudtaget några militärstrategiska fördelar? Varför inte Natomedlemskap
istället, där de militärstrategiska vinsterna är
uppenbara? Ett fördjupat samarbete skulle
naturligtvis medföra ett helt nytt arbetsätt.
Gemensam försvarsplanering kommer på sikt
att påverka förmågeutveckling, grundorganisationsutveckling och förbandsproduktion.
En svår och viktig fråga är ledning och samordning av svensk-finska gemensamma operationer på både politisk och militärstrategisk
nivå. Charly Salonius-Pasternak och Karlis
Neretniek diskuterar detta i en artikel i Fri
Värld från 19 april i år ”Svensk-finskt militärt
samarbete: Vad talar vi om?”. Författarna
menar att ett nära samarbete kanske ”innehåller fler problem än det löser”.
Tröskel är ett centralt begrepp i vår nya
Militärstrategiska Doktrin (MSD 16). Där
sägs att, ”Tröskel skapas genom att kostnaderna för angrepp är orimliga för angriparen”. När vi håller upp våra slutsatser mot
detta påstående så ser vi att de finska och
svenska tillvägagångssätten att skapa denna
effekt skiljer sig åt. Medan Sverige tenderar
att återfalla i den logik som präglade kalla
kriget, det vill säga deterrence by denial
baserad på en i kvantitativt hänseende stark
försvarsmakt (trots att den svenska försvarsmaktens nuvarande numerär framstår som
otillräcklig för en sådan strategi), så tycks
Finland ha antagit en strategi som baseras
på deterrence by retaliation. Inte minst kapaciteten hos det finska luftförsvaret innefattar otvetydigt en offensiv förmåga som
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Sverige helt saknar. Frågan är vilken logik
en gemensam finsk-svensk försvarsallians
skulle utgå från.
Om den gemensamma presumtiva motståndaren, det vill säga Ryssland, skulle misstänka att den gemensamma finsk-svenska
krigsavhållande strategin byggde på finsk
logik skulle det ökade strategiska djupet, med
t ex basering av finska luftstridskrafter på
svenskt territorium, kunna medföra att de
svenska flygbaserna snarare än de finska tilldrog sig ryska preemptiva åtgärder. På motsvarande sätt skulle ryska misstankar om gemensamma finsk-svenska marina operationer
kunna medföra en förbekämpning av finska
snarare än svenska örlogbaser. Markoperativt
skulle ett finsk-svenskt samarbete möjligen
innebära oönskad handlingsfrihet. Inom ramen för ett nationellt svenskt försvar ter det
sig t ex möjligen logiskt att ha ett av landets
få mekaniserade förband utgångsgrupperat i
Norrbotten. I en finsk-svensk kontext framstår detta emellertid som icke optimalt med
hänsyn till de begränsade resurserna.
Frågan blir således var de norrländska mekaniserade förbanden bör utgångsgrupperas
inom ramen för en finsk-svensk gemensam
krigsavhållande strategi. En möjlighet är att
förstärka de finska förbanden i södra Finland
mot vad som kan misstänkas vara en rysk
huvudanfallsriktning. Ett annat alternativ
skulle kunna vara att förstärka försvaret av
prioriterade områden i södra Sverige oavsett
om dessa utgjordes av befolkningskoncentrationer, vital infrastruktur eller militära
installationer såsom flygbaser. Ett tredje alternativ skulle, inom ramen för en offensivt
orienterad strategi, kunna vara att projicera
hot om finsk-svenska anfall mot t ex Vita
havet för att skära av förbindelserna till och
från Kolahalvön.
Svenska politiker skulle med andra ord
kunna tvingas ta ställning, vilket de nödvändigtvis inte kan antas efterstäva. Det
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enda scenario som egentligen erbjuder ge- då det handlar om att nyttja disponibla mimensamma finsk-svenska operationer med litära resurser i ett krigsavhållande och/eller
samtliga försvarsgrenar inblandade är om -utkämpande syfte, ter sig det finsk-svenska
svenska arméförband grupperades i södra samarbetet ogenomtänkt, åtminstone på
Finland. Då detta förefaller mindre sannolikt militärstrategisk nivå.
är vår konklusion, kopplat till den krigsavDet återstår således för statsmakterna i
hållande nivån, att den gemensamma finsk- såväl Finland som Sverige att kasta ljus över
svenska insatsstrategin främst måste bygga vad det bilaterala samarbetet egentligen syftar
på operationer med såväl luft- som marina till. Att skapa respit inför den oundvikliga
stridskrafter. Eftersom dessa inte är i har- frågan om ett Natomedlemskap framstår,
moni, finska luftstridskrafterna har t ex en intill dess de bringat klarhet i dessa avsehelt annan offensiv potential än de svenska enden, som den enda logiska förklaringen.
medan främst de svenska ubåtarna möjliggör Den av statsmakten efterfrågade strategiska
ett omvänt förhållande avseende sjöstrids- handlingsfriheten åstadkoms inte enbart av
krafterna, så menar vi att den aggregerade
en fungerande resursstrategi. Nej, förvisso
finsk-svenska militärstrategiska strategin, är förmågorna grunden, men det är insatsdet vill säga då samtliga finska och svenska strategin som ger den reella tröskeleffekten.
militära förband tas i beaktande, inte nöd- Här behövs en större partner än den vi har
vändigtvis kommer att vara i samklang med skissat i vår artikel. Dessvärre kan politiskt
den svenska politisk-strategiska strategin. uraktlåtenhet av att explicit förmedla den
Sverige kan med andra ord tvingas anta en tänkta rationaliteten bakom det bilaterala
mer offensiv finsk-svensk militärstrategisk finsk-svenska samarbetet snarare skada än
strategi än vad som kan antas vara politiskt öka trovärdigheten för den svenska säkerönskvärt.
hets- och försvarspolitiken. Och det kan
Ovanstående resonemang är naturligtvis väl knappast gagna någon annan än den
applicerbart även på den krigsutkämpande
presumtive motståndaren?
nivån. En försvårande omständighet som
omgärdar de offensiva strategierna oavsett
Författarna är militära lärare i strategi vid
eskalationsnivå är att de riktar sig mot en
Försvarshögskolan.
stormakt med tillgång till inte bara kärnvapen utan massförstörelsevapen i en vidare
bemärkelse. Framför allt besitter Ryssland
eskalationsdominans gentemot såväl Sverige
Noter
enskilt som Sverige i allians med Finland.
Oavsett vad Sverige, alternativt Finland och 1.	Se t ex Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete,
Sverige, kan tänkas företa sig så har med
Försvarsdepartementet Direktiv 2015:111,
andra ord Ryssland möjlighet att svara med
2015.
avsevärt större kraft.
2. Finnish Security and Defence Policy 2012,
Vår övergripande slutsats är därför att det
Finlands Prime Minister’s Office, Publication
1/2013, s 99.
finsk-svenska samarbetet enbart framstår
som trovärdigt i ett resursstrategiskt perspektiv, det vill säga då det handlar om att
kostnadseffektivt skapa militär förmåga. I
ett insatsstrategiskt perspektiv, det vill säga
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Våldsbejakande extremism och
radikalisering
av Lars Nylén
Résumé
On the evening of 13 November 2015 a series of terrorist attacks struck Paris. The French
president said that the attacks were an act of war by Daesh (the Islamic State of Iraq and the
Levant – ISIL). In March 2016, Belgium was under attack. During the summer of 2014, ISIL
jihadi fighters combined religious fanaticism and military expertise and made unexpected
progress in the Middle East, a breeding ground for attacks like those in Paris and Brussels,
sending sparks around the world. They repeatedly posted terrifying atrocities, snuff movies and hate propaganda on websites and social media. On 20 November 2015, the UN
Security Council condemned ISIL attacks and called upon member states to stop specifically
ISIL terrorist acts and to stem the flow of foreign terrorist fighters bound for Iraq and Syria.
According to the Swedish Security Service, around 300 persons from Sweden have travelled
to Syria and Iraq to join al-Qaida inspired groups. Radicalization and violent extremism are
serious threats to society and to international peace and security.

fredagen den 13 november 2015 var Paris
under attack. Flera beskjutningar och explosioner inträffade runt om i staden, bland
annat vid fotbollsarena Stade de France. Där
pågick en vänskapsmatch mellan Frankrike
och Tyskland med mängder av åskådare,
däribland den franske presidenten François
Hollande. I centrala Paris stormade beväpnade män in på konserthuset Le Bataclan,
sköt mot publiken och tog gisslan. Kl. 23.00
på natten talade den franske presidenten i
TV och förklarade att undantagstillstånd
råder i Frankrike.
Världens ögon och kameror var snabbt
igång och bevakade intensivt det som hände
i staden och hur händelserna utvecklade sig.
De stora ländernas ledare fördömde omedelbart attackerna och såg dessa inte bara
som en attack på Paris och Frankrike utan
på hela mänskligheten. Händelserna uppfat122

tades som en samordnad serie av allvarliga
terrordåd.
Det var bara tio månader efter terrorattacken på satirtidningen Charlie Hebdo i
Paris. Då spreds uttrycket ”Je suis Charlie”
som en löpeld över världen i solidaritet och
som en protest mot terrorismen. Attacken
tillskrevs radikaliserade franska medborgare
med viss koppling till al-Qaida i Jemen och
Irak och engagerade i ett nätverk som rekryterade stridande till al-Qaida.1
Ganska snart misstänktes terrororganisationen Daesh ligga bakom attackerna i
november. Enligt medieuppgifter uppgav organisationen att den planerat attackerna som
utförts med kalifatets soldater i Frankrike.2
Ibland tar dock organisationen på sig attentat oavsett om den har utfört dem eller
inte. Medan andra använder benämningen
Islamiska Staten markerade Frankrike att
man inte vill göda terrororganisationen
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och våldsbejakande extremistiska islamis- mot ett uppfattat missförhållande och för en
ter genom att kalla organisationen för en rättfärdig sak. I den kampen undergräver man
stat. Daesh är en transkription från arabis- motpartens legitimitet, framhäver det egna,
kan av ISIL, ”Islamiska staten i Irak och tröttar ut motparten för att få denne att dra
Levanten”.
sig tillbaka. Ett kompletterande sätt är att
Snart var diskussionen åter i full gång föra över eller vidga kampen till en annan
om hur kampen och kriget mot terroris- scen där eftersträvad effekt kan nås.6
men bör föras för att lyckas och hur man
Samtidigt som ISIL, som insurgenter utan
bekämpar jihadisterna och deras statliga legitimitet som stat, för sin väpnande kamp i
och icke-statliga gynnare. Vi minns den då- olika områden i Mellanöstern med grogrund
varande amerikanske presidenten George W. för andra våldsamma aktiviteter uppmanar
Bush efter attackerna i USA den 9 november ISIL sympatisörer till terroristangrepp runt
2001: ”Every nation, in every region, now om i världen.
has a decision to make. Either you are with
us, or you are with the terrorists.”3
På morgonen den 22 mars 2016 skakades Jihadistkrigare
Belgien av terrordåd, först på den interna- Under hundra dagar sommaren 2014 förtionella flygplatsen Zaventem och sedan i ett ändrade ISIL den politiska situationen i
tunnelbanetåg på stationen Maelbeek, nära Mellanöstern. Jihadistkrigare kombinerade
EU-kommissionens och ministerrådets bygg- religiös fanatism med terror och militära
nader i centrala Bryssel. Minst 35 personer metoder och vann spektakulära och ovändödades och 340 skadades. ISIL tog på sig tade framgångar på stridsfältet mot irakiska,
skulden för attackerna.
syriska och kurdiska styrkor. Sedan Röda
Ledamoten Bergquist diskuterar tidigare
khmererna i Kambodja för fyrtio år sen
i KKrVAHT huruvida ISIL är en terroristhade världen inte sett ett liknande bruk av
grupp eller om något annat begrepp är mer
publikt våld för att terrorisera sina motstånadekvat. Han anser att begreppet terrorism
dare. ISIL är experter på att inge skräck.7
i vart fall fått en helt ny dimension. Han påOrganisationen är ett barn av ett krig som
pekar samtidigt att organisationen explicit
söker förändra världen genom våld.8
uppmanat sina anhängare utanför kalifatets
ISIL anges ha sina rötter i sunnigruppen
territorium till dylika attacker.4
Många av de senaste årtiondenas väpnade ”Al-Qaeda in Iraq”. Med våldsam taktik
konflikter har varit lågintensiva och handlat och extrem islamitisk fundamentalism har
om att intervenera i interna konflikter och organisationen attackerat civila, torterat och
mot irreguljär antagonistisk verksamhet.5 rövat bort människor. Barn från minoriteter
Miljöerna har varit olika liksom typen av har rövats bort och sålts märkta med en
prislapp som slavar på marknader och andra
motståndare, bland annat upprorsmakare
och gerillor med eller utan stöd av andra barn har systematiskt torterats och dödats,
stater eller som proxies för olika mer lång- korsfästs och även begravts levande, enligt
9
siktiga politiska mål än militära segrar. Krig FN:s barnrättskommitté. Terrorgruppen ha
har därvid benämnts intervention och seger mördat tusentals människor och fortsätter
sina barbariska kampanjer och begår omfatbytts mot ordet framsteg.
Upprorsmakare/gerillor (insurgenter) är tande brott mot de mänskliga rättigheterna
ideologiskt motiverade och anser sig kämpa och den humanitära rätten.10
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Sammantaget visar detta ett exempel
på hur antagonistisk verksamhet blandas,
militärt och icke-militärt, och hur stridsfältet vidgats, också till civila som direkta
mål och hur kampen samtidigt förs på flera arenor, d v s frågor som studeras inom
Krigsvetenskapsakademiens projekt Krigs
vetenskap i 21:a århundradet (KV 21) om
det framtida stridsfältet.

Ett enat säkerhetsråd
Många aktörer med olika agendor är inblandade i en brutal och korrupt blandning av
särintressen, dubbelspel och väpnade konflikter i Mellanöstern vilka också sträcker
sig utanför regionen. Det är skillnad på vad
som sägs och vad som i verkligheten görs –
”shouting at each other over the table, but
shaking hands under it”.
Den 20 november 2015 antog ett ovanligt enat FN:s säkerhetsråd resolution 2249
(2015). Därvid fördömdes i starkaste ordalag
de terroristattacker som genomförts av ISIL
under 2015, bland annat: 26 juni i Sousse,
10 oktober i Ankara, 31 oktober över Sinai,
12 november i Beirut och den 13 november
i Paris. FN:s samtliga 193 medlemsländer
uppmanades att vidta ”alla nödvändiga åtgärder”, och göra allt som står i deras makt
för att sätta stopp för terrorism, särskilt den
som begås av ISIL. Säkerhetsrådet uppmanade samtidigt medlemsländerna att stoppa
flödet av utländska terrorister (foreign terrorist fighters) till Irak och Syrien och att
stoppa finansiering av terrorism.11 Den 18
december 2015 upprepade FN:s säkerhetsråd sin uppmaning till medlemsstaterna att
stoppa de terrorhandlingar som utövas av
ISIL, al Nusra Front12 och andra al Qaeda
terroristgrupper.13
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Svenska åtgärder
Det främsta terroristhotet i Sverige idag kommer enligt regeringen från aktörer inspirerade
av al-Qaida eller närbesläktade organisationers ideologier.14 Den våldsbejakande
extremismen i Sverige består enligt regeringen
i huvudsak av tre identifierade grupper: högerextremism, vänsterextremism och islamisk
extremism samt dessutom ensamagerande
extremister.15 Våldsbejakande islamistisk
extremism bedöms därvid särskilt oroande,
då ett ökat antal personer har anslutit sig
till denna och väpnade extremist- och terrorgrupper i Syrien och Irak.16
I juni 2014 tillsatte den dåvarande regeringen Mona Sahlin som nationell samordnare
för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. I uppdraget ingick att även verka
för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder
utvecklas.17 Samordnaren fick i uppdrag
att utveckla och stärka arbetet på lokal nivå
och säkerställa samverkan mellan myndigheter, kommuner och organisationer inklusive
trossamfund. Våldsbejakande extremism är,
enligt regeringen, ett samlingsbegrepp för
rörelser, ideologier eller miljöer som inte
accepterar en demokratisk samhällsordning
och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.18 Uppdraget hade föregåtts av
att två särskilda utredare lagt fram var sitt
betänkande, dels 2013, dels 2014.19
Även om regeringen inte såg den våldsbejakande extremismen som ett hot mot det
demokratiska statsskicket, ansåg regeringen
det angeläget att åtgärder vidtogs i Sverige
för att förebygga att individer lockas till
våldsbejakande extremistmiljöer och att sådana miljöer får fotfäste i samhället.20 I en
artikel på DN Debatt i december 2014 uppgav justitie- och migrationsminister Morgan
Johansson att ”FN har konstaterat att perso-
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ner som reser utomlands för att delta i terroristhandlingar eller terroristträning utgör
ett hot mot internationell fred och säkerhet.
För att kunna motverka detta behövs förebyggande insatser mot radikalisering och
rekrytering, men också en effektiv straffrättslig lagstiftning.”21
Det var främst rekryteringen i Sverige
till al-Qaida-inspirerade grupper som ISIL,
och det allvarliga hot de utgör mot civilbefolkningen i de länder där de verkar, som
regeringen enligt FN:s beslut hade att tackla.
Säkerhetsrådets beslut är folkrättsligt bindande för alla medlemsländer. Samtidigt såg
regeringen att dessa personer kan utgöra ett
hot när de återvänder, eftersom de kan ha
förvärvat kunskaper om hur man genomför
terroristbrottslighet och dessutom kan ha
skaffat sig ett nätverk som kan hjälpa till.22
I konfiltområdena har många dessutom vant
sig vid att överskrida en tröskel för extrem
våldsanvändning. Problemen har således
både en internationell dimension och en
svensk inhemsk.
Samma dag beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare för att analysera
behovet av lagändringar för att Sverige ska
leva upp till de krav på straffrättslig reglering
för att förhindra och bekämpa terrorism som
ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178
(2014).23 Utredaren lämnade ett delbetänkande i juni 2015.24 Förslaget ledde till en
proposition och lagändringar som trädde i
kraft den 1 april 2016.25 Därmed blev det
förbjudet och straffbelagt att ta emot utbildning avseende terroristbrott, exempelvis
tillverkning och användning av sprängämnen, vapen eller skadliga och farliga ämnen.
Likaså kriminaliserades bland annat att resa
eller påbörja resa till ett annat land än där
personen är medborgare för att begå terroristbrott eller ge eller ta emot utbildning
om terroristbrott.

Beträffande våldsbejakande islamisk terrorism i Sverige refererade utredningen till
rapporter och uppgifter från Säkerhetspolisen.
Det konstaterades en uppåtgående trend med
resande från Sverige för att ansluta sig till
al-Qaida-inspirerade grupper och att inga
tecken setts på att resorna till Syrien och
Irak skulle avta. Uppåt 300 personer hade
enligt Säkerhetspolisen rest från Sverige till
Syrien eller Irak och anslutit sig till al-Qaidainspirerade grupper. Närmare hundra personer hade återvänt till Sverige och fler än 30
hade dödats i något av dessa länder bland
annat genom deltagande i stridigheter.26 Det
innebär att Sverige tillsammans med Belgien
och Danmark har bland den högsta andelen
personer i förhållande till folkmängden som
givit sig i väg för att skaffa sig träning eller
delta i denna typ av strider. Sammantaget
bedöms ca 20 000 personer ha anslutit sig till
ISIL, flest från Mellanöstern och Nordafrika
och ca 6 000 från Europa.
Under Almedalsveckan 2015 presenterade
forskare vid Försvarshögskolan en rapport
om arbetet i Sverige med att förebygga och
motverka våldsbejakande extremism och
att underlätta avhopp.27 I redogörelsen för
problembilden angavs att få personer reser
ner för att ansluta sig till dessa terrorgrupper
med avsikt att återvända och begå terrorbrott. Ofta blir dock personerna ytterligare
radikaliserade. De får internationella kontaktytor med operativa beslutsfattare vilket
kan förändra deras avsikt att också begå
brott i västvärlden. De får militär träning
och deras tröskel för att använda våld kan
bli lägre.28 Forskarnas bedömning var att
Sverige legat efter andra europeiska länder
i det förebyggande arbetet.29 Man efterlyste
bland annat en bättre samordning parallellt
med det brottsbekämpande arbetet.
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Våldsbejakande extremism
och radikalisering
Vad avses med radikalisering och våldsam
extremism? Varför ansluter sig unga människor, också från Sverige, till ISIL och liknande
terrorgrupper och ger sig ut på livsfarliga
uppdrag i syfte att medverka i stridigheter och terroristhandlingar? Är de offer för
teologiska villfarelser eller grumliga ideologier? Hur ser samspelet mellan religion
och politik ut?
Europarådet, som från bildandet år 1949
arbetat med mänskliga rättigheter och europeiska fängelseregler, har utarbetat vägledande regler om radikalisering som antogs i
mars 2016. Där definieras radikalisering och
våldsam extremism enligt följande:30
Radicalisation represents a dynamic process
whereby an individual increasingly accepts
and supports violent extremism. The reasons behind this process can be ideological, political, religious, social, economic or
personal.
Violent extremism consists in promoting,
supporting or committing acts which may
lead to terrorism and which are aimed at
defending an ideology advocating racial,
national, ethnic or religious supremacy
or opposing core democratic principles
and values.

al-Qaida-ideologin är en global ideologi som
motiverar attentat mot civila, dels som svar
på ockupation av muslimska länder och våld
mot muslimer, dels som ett svar på upplevda
kränkningar av islam. Målet som beskrivs är
att genom våld införa ett islamistiskt styre
och återinföra den muslimska kulturens storhetstid. Den västerländska kolonialismen och
förhållanden som tillskrivs västvärlden anses
ha fördärvat islam. Kapitalism och sekularisering ses som tecken på att det råder barbari
och okunskap i världen. En kompromisslös
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kamp kan föras långt bort från de muslimska
länderna genom attentat främst i Europa och
USA.31 Sverige är inte oberört.
al-Qaida-inspirerade grupper har gett sig
in i en lång, principfast och blodig asymmetrisk kamp.32 Terroristgrupper använder
även nätet där de kan bedriva ocensurerad
propaganda, måla upp sin bild och nå ut
till en ändlös och kapabel målgrupp i sitt
rekryteringsarbete. FBI redovisar att ISIL via
sociala medier skickat ut uppmaningen: Kom
till oss eller döda där du är.33 De kombinerar
striden på marken med avancerade former
av ”e-jihad”.34 Därför måste stater utveckla
sitt skydd mot attacker via cyberrymden mot
både militära och civila mål.35
Den väpnade kamp som ISIL utövar
sträcker sig på så vis långt utanför stridsfältet i Mellanöstern. Genom sina videofilmer
bland annat om barbariska avrättningar vill
organisationen uppenbarligen terrorisera,
demoralisera och bedriva propaganda, men
också rekrytera.36 Det speciella med kampen
är att organisationen påverkar sina motståndare med mängder av ”snuff movies”
på nätet.37 ”Half of Jihad is Media” är en
slogan.38 Därför är det viktigt att det som
tycks hända, inte minst propagandan på sociala medier, kan tolkas och sakligt bemötas.
Sedan den grekiske dramatikern Aischylos
(525–456 f Kr) vet vi att krigets första offer
är sanningen.
Under år 2015, inte minst i anslutning till
händelserna i Paris och därefter i Bryssel, var
det många som försökte besvara frågorna
ovan. Religionshistoriker och islamologer
har under lång tid studerat samspelet mellan religion och politik. De anser att det
inte är så att unga människor ansluter sig
till ISIL p g a religiös övertygelse. Det är
snarare politik än religion som lockar unga
till ISIL. Professorn i religionshistoria Stefan
Andersson påpekar att ”religiös politik innebär att politiken motiveras med hjälp av
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teologiska föreställningar, men den är och
förblir lika fullt i grunden politik.”39
År 2013 redovisade Försvarshögskolan
svaret på ett regeringsuppdrag om förebyggande av våldsbejakande extremism i konfliktzoner.40 De som på engelska, exempelvis
av FN, benämns ”foreign terrorist fighters”,
är som regel unga män som åker till träningsläger i Pakistan, Jemen eller Irak för att
senare bege sig till konfliktzonerna i Somalia,
Pakistan och Syrien.
Medan vissa debattörer är snabba att
koppla radikaliseringen till islam och religiös övertygelse, och några menar att islam
skulle vara en våldsbejakande religion, ger
många forskare en annan bild och talar om
en politisering av islam. Bergquist påpekar att
somliga vill tala om ”islamisering av radikalismen” snarare än ”radikalisering av Islam”,
som han anser är den vanligaste tolkningsmodellen.41 Även om ISIL:s anhängare ser
ett kalifat som sitt mål menar man att det
är en politisk vilja som leder in anhängarna
i teologiska villfarelser. Många av de som
rekryteras till den våldsamma extremismen
bedöms vara religiösa noviser.42
De flesta inser att det finns en koppling
mellan ISIL och islam och att också muslimer har ett problem med ISIL:s tolkning av
de religiösa texterna och att organisationen
skapar ett skräckvälde på förment religiösa
grunder. Det finns även uppfattningar som
gör gällande att ISIL genom att stödja terroristattacker skulle eftersträva att muslimer
i Europa utsätts för repression och därmed
öka personers benägenhet att söka sig till
den ”sanna representant” för den riktiga
islam som ISIL anser sig vara och ansluta
sig till den strid som ISIL utövar.
I sin studie redovisar Försvarshögskolan
specifika förhållanden som främjar radikaliseringsprocesserna och kan utgöra radikaliseringsmiljöer, exempelvis: ”fängelser, s k
källarmoskéer, studiecirklar, träningsläger

för terrorister och internet. Vidare uppges
ofta karismatiska ledare – ibland benämnda
radikaliseringsmäklare eller entreprenörer –
vara av avgörande betydelse för att styra en
individ mot ett mer extremt beteendemönster och vilja att stödja, främja och använda
våld som ett medel för social och politisk
förändring.”43 När det gäller frågan om
rekryteringsgrunderna uppfattas en skillnad
mellan Europa och sönderfallande områden
i Mellanöstern. I Gulfregionen sker rekryteringen mer på teologiska grunder. På senare
tid anses en hel del rekrytering ske via nätet,
mer än genom fysiska personer.44
Flera teorier har lagts fram som försök att
förklara radikaliseringen. De bakomliggande
orsakerna för att anamma en våldsbejakande uppfattning är komplexa, varierande
och mångfacetterade. Oftast är det så att
det finns flera vägar som leder till problematiken. Den skiljer sig mellan personer
som växt upp i Mellanöstern och de med
ursprung i Europa och övriga västvärlden,
men också från person till person. Samtidigt
anses forskning tydligt visa att en genuin
kunskap och förståelse för islam och dess
budskap utgör ett gott skydd mot spridande
av extremism.45
Det finns naturligtvis ett starkt intresse
både i bekämpandet av terrorismen och i
det förebyggande arbetet att motverka rekryteringen att ställa upp bedömningskriterier
som kan fungera som varningssignaler och
indikationer för att därigenom upptäcka
personer som annars ”flyger under radarn”.
Det gäller för övrigt alla sorters ensamvargar
och små grupper som engagerar sig i irreguljär krigföring och terrorkrig enligt den
ledarlösa kampens idé.

Radikalisering i fängelser
Personer som döms för terrorbrott hamnar
i landets fängelser. Europeiska erfarenheter
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har visat att vissa medlemmar av terror
organisationer under straffavtjänandet, liksom vissa yrkeskriminella, från fängelset
fortsätter att på olika sätt bedriva sin politiska
kamp. De kan i den kampen ha ett starkt
stöd utifrån, särskilt om de uppfattas mer
som frihetskämpar än terrorister. Man kan
även se en sammansmältning av terrorism
och gränsöverskridande grov organiserad
brottslighet.
Under många år har det varit en uppfattning att fängelser är en miljö där det
finns risk för radikalisering. Utan tvekan är
fängelsevistelse en tid då en person kan bryta
med en tidigare kriminell livsstil men också
skaffa sig nya asociala beteenden, bland annat som följd av influenser från medintagna.
I svenska fängelser placeras därför de intagna
på och inom anstalter på sådant sätt att
anstaltsvistelsen i största möjliga utsträckning ska förhindra rekrytering och fortsatt
engagemang i grov brottslighet, göra det
möjligt för en intagen att bryta med ett tidigare kriminellt liv och inte av medintagna
pådyvlas nya problem utan i stället komma
bättre ut. I svenska fängelser har under åren
endast funnits enstaka personer dömda för
terroristbrott, och radikalisering har varit
mycket sällsynt.
Under det svenska ordförandeskapet i
Europeiska unionen år 2009 arrangerade
Kriminalvården ett seminarium i Uppsala med
temat Prison Service on Twin Tracks: Against
Radicalisation, for Rehabilitation. Det var
allra första gången som de högsta cheferna
för kriminalvård i EU samlades. Dessutom
deltog representanter för Europarådet som
sedan länge haft ett ansvar för kriminalvårdsfrågorna, samt representanter för EU
kommissionen och Europeiska rådet.
Professor Jan Hjärpe från Lund talade
om Koranens dualistiska världssyn – vi de
goda mot de onda. Krig är inte tillåtet mellan muslimer, att man ändå bedriver det
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förutsätter en propaganda som säger att
motståndaren är en falsk muslim och därmed fiende till islam. Som följd av sociala
mediers utveckling utvecklas en webterrorism och en situation där spelens värld blir
verklighet. Förändringar kan ske snabbt.
Professor Farhad Khosrokhavar från Paris
poängterade att det är små minoriteter bland
muslimerna som är aktivister.46 Sedan 1980talet har det i europeiska fängelser funnits
en jämförelsevis hög andel muslimer, unga
män med svag utbildning. Många ser sig
som offer utan framtid, en andra klassens
medborgare som bor i fattiga förorter. Det
innebär socioekonomiska problem i Europa
som måste lösas. Dessa unga män i Europa
kan inte mycket om islam, är sekulariserade
och läser inte heller arabiska. Det uppfattar
en ”Imaginary islam” och är ”lättfångade”
av jihadister. De behöver därför lära sig mer
om islam snarare än mindre.
Radikalisering i fängelser har under lång
tid varit ett aktuellt tema i Europa, dessutom nära kopplat till terroristproblemtiken
i stort. Omfattande arbete har bedrivits för
att motverkan problemen. Flera länder i
Europa har problem med både radikalisering
i fängelser och intagna dömda för terroristbrott. Samtidigt måste man påminna sig om
att radikaliserade intagna utgör endast en
liten del av fängelsepopulationen och att
fängelser är en bland många platser där radikaliseringsprocesser kan pågå. Tyskland
är ett av de länder som har att hantera både
högerextremister, intagna dömda för främlingsfientlig (xenofobisk) brottslighet,47 fundamentalister och islamiska extremister.48 I
vissa europeiska länder har man i fängelsernas andliga verksamhet problem med imamer som sprider radikala budskap, medan
imamer i andra fängelser medverkar till att
förebygga radikalisering.
Kriminalvården i flera europeiska länder,
men också några andra länder, har därför
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särskilda program för att upptäcka och motverka radikaliseringstendenser och förhindra att fängelserna blir en rekryteringsplats.
Samtidigt brottas man i några utsatta länder
med ett försvårande beläggningstryck.
I anslutning till Upsalaseminariet 2009
inledde Kriminalvården i Sverige ett arbete
med att utforma ett behandlingsprogram
för att motverka radikalisering och underlätta avhopp.

Förstärkt försvar av
demokratiska värden
ISIL:s mål med terrorhandlingarna är att
skapa spänning i samhället, ytterst syftande
till en monokultur. För att motverka detta behövs i Sverige allmän kunskapsuppbyggnad.
Dessutom krävs specifikt riktade insatser mot
grupper och individer i riskzonen och i utsatta
områden utifrån där rådande problembild
för att stärka en demokratisk utveckling.
Utöver brottsbekämpande insatser fordras
omfattande förebyggande insatser på lokal

nivå. Statliga och kommunala myndigheter
måste fördjupa samarbetet och arbeta brett
med civilsamhället, inklusive trossamfund.
Den nationella samordnaren har visat vägen,
men är bekymrad över att för få tar frågan
på allvar.49
De goda krafterna måste vara vaksamma
och aktivera sig. Det gäller inte bara i de socioekonomiskt utsatta områden där risken för
utanförskap kan vara stor och omfattande
insatser i samverkan mellan många aktörer
redan bör vara igång av flera skäl, inte minst
för att bekämpa annan grov våldsbrottslighet. En väl fungerande verksamhet att ta
hand om avhoppare är viktig. Regeringens
skrivelser till riksdagen i augusti 2015 ger
en hel del information om hur arbetet är
tänkt.50 Information kan också hämtas på
www.samordnarenmotextremism.se.
Författaren är jurist, f d rikskriminalchef
och generaldirektör och chef för Kriminal
vården samt ledamot av KKrVA.
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The sea as a strategic domain
av Lars Wedin
Resumé
Det 21 århundradet är havets sekel. Världsekonomin är direkt beroende av sjötransporterna;
80-90  % av alla varor, beroende på hur man räknar, transporteras till sjöss. Från havet
kommer en allt större del av de resurser som människor behöver: fisk, energi, viktiga metaller och andra råvaror. Havet spelar också en avgörande roll för klimatet. Konkurrensen om
dessa resurser driver fram konflikter och gör att rörelsefriheten till sjöss hotas, vilket i sig
är konfliktdrivande. Havet är också en idealisk transportväg för illegala produkter. Utöver
smuggling hotas verksamheten till sjöss av pirater och terrorister samt av all annan, ”normal”
brottslighet. Det illegala fisket är omfattande och medför svåra konsekvenser. Allt detta gör
att statens maritima förmåga blir allt viktigare. Härtill kommer de ”normala” marina uppgifterna: diplomati, avskräckning, skydd och maktprojektion.

the 21st century is a maritime century. The
sea is more important than ever for global
and local transports, for its resources, for
its vital importance on our climate, and
because of its illegal use by organised crime
including pirates and terrorists. Consequently,
maritime strategy is also more essential than
ever. Discussions on maritime strategy, however, do not too often discuss the object of
maritime strategy: the sea. This is the aim
of the present article.
The article is a somewhat adapted version
of a chapter in my book Stratégies maritimes
au xxiè siècle. L’apport de l’amiral Castex,
Nuvis Paris 2015, now undergoing translation into English. I would greatly appreciate
any comments that could ameliorate the text
(to lars@wedinstrateg.fr)!

What is the sea?
There are many ways of describing the sea.
For those who do not have at their disposal the necessary means – at least a boat –
nor the necessary knowledge, the sea is an
obstacle.
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‘How inappropriate to call
this planet Earth when it is
quite clearly Ocean’1
This is probably the reasoning behind the
old adage: “The tears have a taste of salt in
order to remind fallen sovereigns about the
sea that they have neglected.”2 To others,
the sea links together continents, countries,
cultures, and their peoples as well as ideas,
industries, and markets. The sea is a necessary precondition for the globalisation and
its importance is partly proportional to the
magnitude of globalisation. Put in another
way, with globalisation follows a maritimisation of world politics. Maritimisation, in
turn, consists of four main themes: transports,
exploitation of resources from the sea, the
illegal use of the sea, and, as a corollary, the
increased importance of maritime forces. To
this list one can add the increased understanding of the importance of the sea for
our climate.
The sea covers 70 % of the globe’s surface.
Half of the world’s population lives less than
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80 km from a coast where also two thirds of they play a vital strategic role in the transport
the world’s wealth is produced. One could, system. Its safety and security is, therefore, of
hence, talk about a littorialisation of the vital importance – an often forgotten fact in
world’s economy.3
strategic discussions. In a modern, intermodal
As a comparison, the range of an embarked
transport system the harbour is the pivot as
cruise missile, such as the U.S. Tomahawk, is
the speed of transport is dependent on quick
between 1,250 and 2,500 kilometres depend- and safe change of mode of transport between
ing on the model. The majority of the world’s
ships and various inland transport systems
population is, therefore, within reach of a like railways, waterways, and roads.
cruise missile launched from the sea. The first
The military and strategic conditions at
U.S. attack against Kabul in 2001 is said to
sea are different from those on land. The
have been launched from a submarine.
sea cannot be occupied in the military sense
The ocean occupies the main part of the of the word; there are no front lines and
sea. For practical reasons, the ocean is usu- defence cannot be based on fortifications
ally divided into five parts: the Pacific, the in the same way as on land.
Atlantic, the Indian oceans as well as the
two extremes: the glacial Arctic and the European Union
Antarctic. In reality, these oceans are linked to
each other. Close to the coasts, there are the The EU is intensely linked to the sea and
has the potential to become a strong maripericontinental, or narrow, seas such as the
Mediterranean, the Baltic Sea, the North Sea, time actor. Counting in tonnes transported
multiplied by the distance travelled; nearly
and the Chinese Sea, etc. These are linked to
90
% of the EU’s external exchange is transthe oceans by more or less wide straits. As
ported
by sea as well as 40 % of its internal
a consequence, all maritime activities have
5
4
exchange.
Furthermore, 40 % of the EU’s
a global aspect.
6
The maritime passages between the peri- GNP depends on the use of the sea. The total
continental seas and the oceans are gener- length of EU coastline is more than 90,000
ally of strategic importance as illustrated km and holds more than 1,200 harbours. In
spite of very hard competition, 40 % of the
by the Malacca Straits, a real spider in the
world’s
merchant fleet flies the flag of an EU
global web of transports. There is a long
member
state.7
list of such straits as the Strait of Gibraltar,
The Blue Book on an integrated EU marithe Baltic Approaches, the English Channel,
and the Bosporus, which are the principal time policy starts with the following words:
European junctions. The importance of the “The seas are Europe’s lifeblood. Europe’s
maritime spaces and its coasts are central
Suez and the Panama canals can hardly be
to its wellbeing and prosperity – they are
overestimated.
Naturally, the main part of human activi- Europe’s trade routes, climate regulator,
sources of food, energy and resources, and
ties is concentrated close to the shore. This is
true for fishing but also for other resources a favoured site for its citizens’ residence and
recreation.”8
like oil and gas.
Against this background, the EU has creThe harbours with their infrastructure
constitute the passage between sea and land. ated an Integrated Maritime Policy which
It is from there that cargo is transported has the objective to: “provide a more cofurther inland and vice versa. Consequently, herent approach to maritime issues, with
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increased coordination between different
policy areas.”9 One of these sectors is blue
growth, meaning a sustainable growth in
maritime sectors. This economy today represents around 5.4 million jobs and an added
value of almost € 500 billion a year. The blue
growth project encompasses aquaculture,
coastal tourism, blue biotechnology, ocean
energy, and seabed mining.10
Another important area is the support of
research on the sea.11 In fact, the knowledge
of the sea is still very limited. Only about
10 % of the ocean floor has been explored
so far.12
In October 2014, the EU adopted the
Limassol Declaration for jobs and growth.
This document places the maritime sector
at the real heart of the policies aimed at
redressing the EU economy.13 For instance,
it is hoped that the number of jobs in the
maritime sector could rise to more than 7
million.14
The next step in this development is the
EU Maritime Security Strategy. This strategy
should provide a common European framework on the national and European level for
the development of responses to maritime
threats and risks. It will also strengthen
the link between internal and external security. The strategy has three main goals.
First, it should identify and articulate the
main strategic interests of the EU. Second,
it should define maritime threats, challenges,
and risk to EU maritime interests. Finally,
the most important part is to organise the
response.15
In December 2014, the Council adopted
a wide-ranging Action Plan.16 However, the
Action Plan of the Dutch presidency from
December 2015 does not mention the maritime security strategy.17 Nor does the ‘Trio
programme’of the Dutch, Slovak, and Malta
presidencies mention this issue. There is one
exception, though, the idea of a European
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Border and Coast Guard system.18 This is,
however not a proposal for a Coast Guard
in the word’s normal sense but a project
for an organisation for filtering migrants.19
The idea of a Common Information Sharing
Environment for the surveillance of the EU’s
maritime domain or CISE seems at present
to be put on hold.
To conclude, Europe is dependent on the
sea for its security and prosperity. For the time
being, however, all energy in the maritime
arena seems directed towards the migration
crisis. It might, nevertheless, be possible to
develop the proposed Border and Coast
Guard system into something useful, but
that remains to be seen.

The freedom of the seas
Outside the territorial seas, there are international waters, including the high seas,
which are res communis. This signifies that
the high seas do not belong to anyone or,
better; they belong to the population of the
world in its entirety.20
The sovereignty of a coastal state extends
over the territorial sea until 12 nautical miles
(NM) from the coastline.21 The costal state
may extend its competence into a contiguous
zone, up to another 12 NM, regarding customs, tax, immigration, and health issues.
The coastal state has a monopoly regarding the resources of the sea in its Exclusive
Economic Zone (EEZ), which stretches out
200 NM from the coastline.22 It also has a
monopoly on the resources on its continental shelf up to 200 NM from the baselines,
or, in accordance with certain rules, up to
350 NM.23
One of the basic principles of UNCLOS
(United Nations Convention on the law of
the Sea) is the right of freedom of navigation: ships may navigate freely at sea even on
territorial seas of other countries provided
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that the passage is innocent: “Passage is in- parts of the high seas will not be free in the
nocent as long as it is not prejudicial to the old sense, but organised by spatial planning.
peace, good order or security of the coastal In fact, the EU has established a framework
state.”24
for maritime spatial planning that specifies
The freedom of navigation is a very im- certain minimum standards.26
portant factor underpinning the strategic
The result will be a canalisation of mariimportance of maritime forces; in particu- time flow, which, obviously, will impede
lar in peacetime and in a crisis. The idea of the freedom of navigation. When one adds
freedom of navigation is, however, more
the problem of congestion of ports, the reand more contested for economic, safety, quirement of regulation will become even
environmental, and political, reasons.
stronger as each delay – ships waiting for
To begin with, the resources of the sea days, maybe weeks, outside a congested
are increasingly in demand: gas, oil, miner- harbour – costs money. The end result may
als, and other substances are produced on be a kind of sea control system along the
and under the seabed and in/by the sea itself. lines of air control with time slots for ships
As a result, more and more infrastructures following the most important sea lanes.27
are placed in the sea within the EEZ and on Such a system is, in fact, already on its way
the continental shelf: platforms of various
through the EU Sea Traffic System (STM)
kinds, wind turbines, turbines for wave or now undergoing development. The idea is
tide power, etc. Each item just has a safety to increase safety and reduce cost through
radius of 500 m. Nevertheless, with hun- a common distributed traffic management
dreds of wind turbines, their sum will cover system; this is a decentralised system, not a
quite a large space at sea. This phenomenon, ‘Euro Control for Sea Operations’.28
which we will call infrastructuration of the
One can only speculate about the consea, affects the freedom of navigation and
sequences of such endeavours in a time of
has strategic, operational, and tactical con- crisis when there is a more or less clear threat
sequences.
against navigation from, for example, terrorThe infrastructure at sea is, depending on ists. One obvious consequence is the need for
its type, also manned. In effect, hundreds
surveillance of the sea and, in particular, such
of thousands people work on the tens of regulated zones. It should be underlined, howthousands of platforms of various designs in ever, that it is not only the surface that needs
service around the globe.25 As a consequence, surveillance but also the volumes under and
the infrastructuration of the sea leads to a over the surface, respectively. Furthermore,
sedentism of the sea. All these assets, and the
surveillance without means for action is not
people manning them, need maritime forces of great interest.
for their safety as well as security.
Thirdly, the race for natural resources
Secondly, especially in confined waters
risks leading to an enlargement of the zones
with a high rate of traffic like the English defined by UNCLOS or, worse, a rejection
Channel or the North Sea, navigation be- of the present convention. Voices are already
comes more and more regulated. It is neces- being raised proposing its renegotiation. Such
sary to create a safe balance between more or an endeavour is probably doomed to fail
less conflicting interests: the flow of merchant with chaos as consequence.
ships and other vessels, fishery, infrastrucToday, China is the most radical nation,
ture, and environmental concerns. These
as its claims on the East and, particularly,
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the South China Seas are in clear contradiction with UNCLOS. In fact, China defines
a ‘national blue territory’ of most of the
South China Sea in contradiction to the legal
claims of other riverine states. This ‘blue territory’ is claimed as an EEZ, but without the
normal rights of freedom of navigation for
warships.29 The Chinese claims are based on
history – as interpreted by China – in contrast
to the definitions in international law.
These claims have at least two consequences. Firstly, it leads to conflict with
the USA, which, in spite of not having ratified UNCLOS, is its most ardent defender.
Secondly, the claims risk leading to a more
general thrust towards territorialisation of
the sea. The infrastructuration of the sea
is certainly an important factor in this regard. And China is not alone. Russia, for
instance claims the Lomonosov Ridge from
Siberia to Greenland and Canada as part
of its continental shelf. It also claims that
the Northeast Passage as being part of its
internal waters.30
Fourthly, there are more and more nature
reserves at sea. The US government, for instance, has classified 860,000 km2 as ‘national
monuments’. In this area, commercial and
pleasure fishing is forbidden as is mineral
exploitation, the dumping of waste, and
mining, etc.31 Likewise, the French government, in cooperation with its neighbours
and the European Commission, has established an ecological protection zone in the
Mediterranean.32
Obviously, this development will have
consequences for shipping, including naval
activities. However, a coastal state cannot
claim more rights for a nature reserve than
those that exist according to UNCLOS. The
Convention gives it rather great latitude
in defining the roles for the protection of
the environment in its EEZ but they have
to be defined in concert with other states.
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Furthermore, such areas on the high seas
are only binding for the state that establishes
the rules, not third states.33 These rules may,
quite obviously, become roots of confrontation between various interests at sea. They
will probably also impede the liberty of manoeuvre for naval activities – not so much
for legal reasons but for political ones.
To conclude, the freedom of navigation
according to UNCLOS is under increasing
pressure for several reasons: political, technological, economic, environmental, and
those of safety. The extent of impediment for
naval operations will partly be a question of
power – the U.S. Navy will not easily give up
its freedom of navigation, while small states
will have to, as always, abide to the rules
of the powerful. Partly, it will be a question
of politics; what is the political price for extending rules impeding navigation relative
to the price for breaking these rules? These
deliberations will be important in peace and
in a crisis, hardly in the case of war.
One practical consequence is clear, however; a naval force commander needs a legal
advisor.

Transports
The sea constitutes the axis of trade on which
global commerce depends. Depending on the
method of calculation (volume, weight, or
value), 80 % to 90 % of global commerce is
transported by some 59,000 ships of more
than 500 tonnes.34 Because of the policy of
just-in-time, enterprises have very little stock
at hand; most of it is in reality on its way in
ships, especially in containers. The reason is,
of course, the search for economy and the
reduction of overhead costs. Thus, globalisation is equal to maritimisation, which is
equal to containerisation. This latter development has revolutionised the global transport
systems thanks to its low cost, in particular
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when very big container ships are used. In figure gives us an idea of the logistic requirefact, to ship a container from Shanghai to
ments for a modern container harbour. The
Paris costs about € 840, while transporta- intermodal system is heavily dependent on
tion cost of a container from Paris to Lyon the cyberspace in order to handle questions
is about €500.35
like ‘where to load a certain container which
Take the example of an iPhone. Conceived is where?’ in order to speed up handling in
in Silicon Valley, its raw material comes
the next harbour. Obviously, this also implies
from Asia, Africa, Russia, and Latin America. vulnerability for cyber-attacks.
Computer memories are made in Korea and
What is less known, is that 95 % of elecJapan, the processors in the USA, the screens
tronic communications are also transited by
in Korea, the batteries in China, and the
sea. In fact, the information necessary for
semiconductors come from Germany, etc. our contemporary societies flows through
The whole set is assembled in China or Brazil. optical fibre cables on the seabed.46
And then it has to be transported to the cusThe absolute majority of transports by
tomer. Each step requires transport by sea.36 the sea are civilian and commercial ones.
This scheme should be seen against the fact Nevertheless, military operations are mostly
that Apple sold 74 million iPhones just in dependent on sea transport, in particular for
the first quarter of 2016.37
heavy equipment. Regarding military comTransported volumes are almost continu- munications, the fact is that nearly all heavy
ously increasing. From one billion tonnes
equipment has to be transported by the sea.
in 1960, the sum was 8.3 billion tonnes An amphibious ship like the French Mistral
in 2010.38 Oil represents one third of the
can transport half a regiment including its
total volume and constitutes the principal heavy equipment for an extended period
merchandise transported by sea.39 On the of time, while an aircraft of the type C-17
other hand, shipping is very sensitive to Globemaster cannot transport more than
financial variations. This is evident when 154 soldiers with their personal equipment
looking at figures from Eurostat: the finan- – and this only for a short time.
cial crisis of 2008–2009 represents a change
The shipping market is extremely interfrom around a 3 % yearly growth to nearly national and at the same time very unstable.
a 9 % reduction in 2009! From 2010, the 50 years ago, a Swedish ship was owned by
growth is back although on a reduced and a Swedish company, its crew was Swedish
unstable level.40
and she sailed under a Swedish flag. These
The size of ships increases all the time. clear national links do not exist anymore.
The new Marco Polo (CMA CGM) carries Ships can be chartered or leased from com16,000 TEU41 and the largest tankers are pany to company at short notice. Crews
at 400,000 DWT,42 which at this time is
are often hired from specialised firms; sailconsidered as being a limit.43 Interestingly ors from the Philippines dominate the marenough, there have been larger ships, the
ket. A large part of the international fleet
tanker Mont built in 1979 was at 564,000 sails under flags of convenience. The three
DWT; she was beached for scrapping in most popular are Panama, Liberia, and the
2009.44 To get an understanding of what Marshall Islands, but this does not mean
this implies, one could mention that it takes
that these countries own the ships; the three
10,700 lorries or 200 trains for carrying all biggest owner countries are Greece, Japan,
the containers of the Marco Polo.45 This and China.47 This difference is important
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as it is the flag state that is responsible for
administrative, technical, and social matters
of ships flying its flag.48 In a conflict, it is
the flag state that should protect its ships –
which is obviously not possible for the three
mentioned above.
The sea is dangerous. Hard weather and
areas where navigation is difficult have always
posed dangers for ships. In the past, problems
were mainly economic and human. Today,
the environment is very much in focus; the
French company Total that had chartered
the tanker Erika, which sank in 1999, was
sentenced to pay € 375,000 in fines and €
200 million as compensation to civil plaintiffs
for the damage caused by oil spills.49 And
Erika was not a very big tanker.
The sea is, obviously, even more dangerous in wartime. As an example, the USA lost
1,768 ships during WWII.50
Transport at sea is certainly the most economic and environment- friendly way to
transport merchandise. But the dependence
of transport, which is inherent in globalisation, is also a vulnerability. An important
strait closed by mines or a harbour blocked
by strikes will quickly have severe consequences, as enterprises often have very little
stocks. As an example, after 12 days without
imports, Sweden will lose 50 % of its daily
foodstuffs.51

mate. The ocean releases 50 % of the oxygen
we need for our respiration. It also absorbs
80 % of emitted greenhouse gases; without
this mechanism global warming would go
much faster. But this leads to an acidification
of the sea with serious consequences for the
fish stock and coral reefs.
The ocean also absorbs warmth from the
atmosphere, which, on the other hand, leads
to its warming down to about 700 m and as
a consequence a reduced ability to absorb
CO2. This warming is also aggravated by the
melting of the ice cap. The latter phenomenon also means an increase of the level of
the surface of the sea.
The warming of the sea leads to the migration of the fish population which tries to
find colder water more deeply or towards
the poles with potentially serious consequences for fishermen, particularly in the
Third World.
Plankton (phytoplankton) plays an important role in these processes through photosynthesis and as a basis in the food chain.54
However, plankton is to an increasing extent
mixed with small pieces of plastic, which
reduces the effect of these processes. On the
whole, the ‘mountains’ of plastic drifting in
the sea is a very serious problem.
One important effect of ocean warming
is extreme weather, precipitation, flooding
– aggravated by increase of the level of the
surface of the sea – and, in particular, tropiThe ocean – the lungs of the
cal cyclones.55 These effects have obvious
52
world
strategic and operational consequences.
The fact that the ocean, to a great extent,
“The oceans are cornerstones of our life supis
res
communis regrettably also means that
port system. They provide many essential
ecosystems goods and services essential for no state feels responsible. This is the reason
humanity, including food, medicinal prod- why the Ocean was, on the whole, absent
from the climate conference: COP21.
ucts, carbon storage, and roughly half the
What does this have to do with maritime
oxygen we breathe.”53
strategy? The answer is that climate change
The big forests are often called ‘the lungs
of the world’ but the real lung is the ocean. In risks creating or aggravating conflicts because
fact, the ocean plays a vital role for our cli- of dwindling resources and an increased level
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of the sea, to which one can add all other
problems caused by waste, emissions, and
general pollution. Consequently, the protection of the environment is an important
mission for maritime forces.
The increasing understanding of the importance of climate change will also have
repercussions for naval forces. It is easy to
imagine international claims on reduction of
their emissions. In fact, the US Navy is already
on its way. The USS Stockdale ((DDG-106)
is an Arleigh Burke-class guided-missile destroyer) is the first naval ship to use biofuel.
She belongs to the aircraft carrier group
formed around USS John C. Stennis which
experiments with various replacements for
fossil fuel as part of the project named the
Great Green Fleet. In fact, the US Navy believes that, by 2020, 50 % of its energy will
come from alternative sources.56

Resources
Julian. S. Corbett famously wrote: “Com
mand of the sea, therefore, means nothing
but the control of maritime communications,
whether for commercial or military purposes.
The object of naval warfare is the control of
communications, and not, as in land warfare,
the conquest of territory. The difference is
fundamental.”57
This is, however, not true today. The sea
itself, thanks to its resources, is vitally important in its own right.
Fish is the most well-known of these resources. Today, more than 50 % of the fish
consumed comes from fish farms. The fishery
sector employs 45 million people and represents 15 % of the protein needed by the
world’s population.58 For 1 billion people,
fish is the main source of protein.
The fish stock is threatened by pollution
and overfishing. 30 % of the fish stock is

overexploited and 50 % is exploited to the
maximum level. There are serious attempts at
regulating fishing activities, not the least by
the EU, but resistance in some circles is very
strong. One problem in this regard derives
from the freedom of navigation: only the flag
state can control fishing-vessels outside the
EEZs. Furthermore, weak states, particularly
in Africa, lack the resources to control activities in their waters and their EEZs.
Another resource becoming more and
more important is the water itself. Through
inverted osmosis it is possible to desalinate
seawater at a reasonable cost (€ 0.3 – 0.9
m3).59
Electricity from the sea is another important resource that is under continuous development. Great Britain is one of the leading
countries when it comes to wind turbines;
more than 5 GW is produced at sea. Wind
turbines are, however, contested as they are
ugly and have consequences for wildlife;
their cost is also high. Other methods are
now under development like turbines driven
by marine currents or devices that use tidal
changes or waves to produce electricity. In
warm waters (> 20o C) it is also possible to
use the difference in temperature between
the surface and deeper areas (4o C).60
From an economic standpoint, oil and gas
are the most important resources; 30 % of
the world’s production of oil and 27 % of
gas are extracted from the seabed.61 One
third of the world’s production comes from
oil rigs at sea. It is deemed that 40 % of
new resources of oil and gas will be found
on the seabed.62 The present low price on
oil, however, has implied a slowdown in the
opening of new fields, in particular in the
Arctic. The fact that man is able to work
on ever deeper waters will make more and
more resources manageable and economi139
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cally viable. The present record is 3,174 m
in Indian waters.63
The latter development also means that
minerals on the seabed become accessible.
The most important minerals are polymetallic sulphides, polymetallic nodules, and
cobalt.64 The nodules contain rare earth
metals of vital importance for the electronics
sector. This is of real strategic importance,
as today China is responsible for 95 % of
the world’s production and holds 36 % of
known reserves on land. The nodules are
situated in very deep waters while other
minerals are to be found at depths more
easily accessed; 400–4,000 m.65
According to UNCLOS, resources that
are outside the continental shelf constitute
a ‘common heritage of mankind’. It is the
International Seabed Authority that is responsible for giving authorisation to explore
this ‘heritage’.66
Furthermore, the sea contains interesting
species for a range of industrial activities.
The haemoglobin existing in tube worms will,
for example, probably make it possible to
produce artificial blood. A recent study has
identified 18,000 products originating from
the sea and no less than 4,900 patents.67
As resources on land are becoming exhausted, those in the sea achieve an even
more strategic value. Deep-sea mining is still
in its infancy but will probably become economically competitive. It is, therefore, quite
possible that conflicts will arise as a result of
competition between those states that have
the required technology. The Chinese expansion into the ‘blue territory’ is an example.
Another consequence of this development
is the increasing infrastructuration of the sea.
This infrastructure will need to be protected
against the vagaries of nature and attacks
from pirates and terrorists as well.
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Tourism and recreation
Usually, tourist activities are not discussed in
a strategic context. Such activities are, nevertheless, of great economic interest – and
hence of strategic concern. Tourists are also
a classic target for terrorists and organised
crime.
Tourism at sea is an extensive activity.
Each year, more than 400 million passengers
transit European ports on cruising ships,
ferries, and other ships. In 2012, the Royal
Caribbean Cruise Line signed a contract
with a French yard on a new ship worth
one billion euros.68 The new Harmony of
the Seas will be in service in 2016. She has
a crew of more than 2,000 and takes more
than 5,000 passengers.
Such big ships may create great damage
to a sensitive environment. They also create dangers. It is easy to imagine the consequences of a fire on board – perhaps as a
result of terrorist action. There is probably
not a coast guard in the world that could
handle such a disaster.

Crime and terrorism
Maritime transports are not always legal.
The sea also serves as a highway for a lot of
illegal merchandise. From a financial point
of view, the drug trade is certainly the most
important and, subsequently, the smuggling
of cocaine from Central and South America.
An interesting case is the seizure in 2013 of
101 tons of cocaine, worth € 7,000,000 on
the street, transported in a missile-shaped
container attached to the hull of a Dutch
cargo ship.69 The French ministry of defence has underlined that “since 2008, the
maritime space is the theatre of a development of a maritime criminal flow (drugs,
people, weapons – including weapons of
mass destruction), favoured by the dense
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circulation of containers that facilitates the
dissimulation and by certain fragile states
that are incapable of imposing control of
their territory.”70
As is shown in the map below, the smuggling of drugs is, to a great extent, a maritime issue.
Piracy is the historical scourge of seafarers believed to be abolished, except in books
and films of adventure. This is not the case.
The number of piracy attacks has, however,
been on the decline for several years. The
2014 third quarter global report on piracy
from the International Maritime Bureau
(IMB) showed 178 incidents so far that year,
down from 352 for same period in 2011.72
Most attacks from piracy and organised
crime now occur in the Gulf of Guinea and
Southeast Asia.73 There are only a couple
of reports from the western Indian Ocean.
This is certainly due to international naval
patrolling in the area by, inter alia, the EU
(operation ATALANTA).
Piracy is by definition a maritime issue,
but the pirates (or criminals) also attack
targets on land such as banks. But crime

linked to the maritime sector is much more
extensive; it also includes mutiny, stowaways, robbery, murder, and fraud. There are
reports on slavery in the fishing industry.74
It happens that ship-owners abandon their
crew, generally multinational, in a foreign
harbour without any resources. There is
also an important traffic with waste which
is dumped in poor countries or at sea. In
2006, the Greek tanker Probo Koala under
a Panama flag discharged 500 m3 of toxic
waste in the harbour of Abidjan (Ivory Coast)
with catastrophic consequences for public
health. Sometimes a ship is scuttled in order
to obtain insurance money. In the case of the
Swedish S/S Energy in 1950, the culprits did
not only sink the ship but also left the major
part of the crew to drown.75
The piracy attacks off the coast of Somalia,
have forced states to deploy relatively important naval forces for the protection of
merchant and other civilian ships. The most
well-known is the EUFOR ATALANTA, mentioned above, under the command of the EU
since 2008. There have also been a number
of ships from non-EU countries like Russia,

Main drug routes towards France.71
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China, and Japan, etc. In this way the piracy
attacks have had the advantage of fostering
naval cooperation.
These operations are, on the other hand,
expensive particularly as European countries
have very limited resources. As a result, many
ship-owners have turned to the private military market for protection. One of these, Sea
Marshals Ltd, has, in fact, a small fleet of
ships for this mission. This activity is controversial as it risks leading to a privatisation of
naval warfare and also because of incidents
such as when peaceful fishermen have been
shot to death by private guards.76
Piracy and terrorism have different goals –
earning money for the former and achieving
political objectives for the latter – but there
are strong links between them, not least regarding finances. As the ‘crusaders’ – we in
the west – are so dependent on the sea, there
are also great opportunities for terrorists in
this arena.77 This was clearly understood
by the late head of Al Qaida, Osama Bin
Laden. He is quoted to have said after the
bombing of the French tanker Limburg in
2002 that: “By bombing the oil tanker in
Yemen, the mujahidin struck the umbilical
cord and the supplies for the Crusader nation’s lifeblood…”78
In fact, in 2014 Al Qaida published a
maritime strategy in its review Resurgence.
Given the West’s dependence on the flow
of energy, the organisation calls for hitting
Western oil and gas tankers in straits as well
as refineries close to the coast. Towards
2025, this threat is deemed to be very serious and coastlines more exposed. Threats
also on the high seas can, nevertheless, not
be excluded.79
The number of terrorist attacks at sea – or
via the sea – is so far relatively marginal in
comparison with those on land. The reason
is that attacks at sea require more skills
and more logistics and human resources.80
142

And, regrettably, attacks on land are terrible enough.
Nevertheless, recent history gives a number
of examples on maritime terrorism. The most
deadly attack so far was the one against
Superferry 14 in the vicinity of Manilla in
2004: 116 killed. The attack against the
American destroyer USS Cole, in Yemen, cost
17 lives in 2000 and it had a great political
impact. Quite another kind of attack was
the raid against Mumbai (Bombay) in 2008.
Ten jihadists arrived by a highjacked fishing boat in the town where they killed 166
people, while more than 300 were wounded
during the 72 hours of the attack.81 In 2011,
terrorists attacked the PNS82 Mehran and
a Pakistani naval base with the result of
18 persons killed, 16 wounded, and two
MPAs83 destroyed.84 And in 2014, terrorists
tried to take over Egyptian and Pakistani
naval ships.85
On the coastline of a modern country there
are a number of high-risk installations such
as terminals for gas or chemicals as well as
ports involved in the cruising industry. These
are all potential targets for terrorists.86
The dependence on cyberspace and spacebased assets for location, reporting, and
logistics, etc., also implies a vulnerability
regarding criminal activities. In 2011–12,
the harbour of Antwerp was the scene of
an important fraud in cyberspace. With the
help of hackers, the criminals had been able
to control part of the handling of containers in order to take over certain containers
coming from South America. It has also
been shown that it is possible to hack into
the Automated Identification System (AIS)
of a ship and, hence, change her registered
position in order, for example, to avoid customs. Also, the navigation system GPS can be
hacked. As modern ships are so dependent
on computers for practically all activities
linked to their navigation, it is also – or at
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least will be – possible to take over a ship
from a distance.87
The Daesh (also called the Islamic state)
is, in contrast to Al Qaida, a territorial organisation. So far, it has not shown any
maritime ambitions. Its branch in Libya,
on the other hand, is reportedly interested
in acquiring a maritime capacity in order
to attack merchant and, especially, cruise
ships. The conflict in Yemen may also spill
over into a threat to shipping through the
Bab-el-Mandeb strait.
A relatively new phenomenon – at least
with regard to its importance – is the traffic of migrants from North Africa and the
Middle East. Various schemes have been
proposed to handle this crisis. Among other
ideas, there have been those that the Search
and Rescue (SAR) activities just increase the
flow, and worse, are being used by the smugglers. This is probably so, but the obligation
to save castaways is absolute and as long
as the migrants are in peril at sea, they are
castaways. Anyway, the number of people
killed in one way or another is chilling.
Another serious maritime problem is illegal fishing. For obvious reasons, the exact
numbers are difficult to come by but the
yearly, global, and illegal catch represents at
least 15 % of the total catch and 19 % of its
value.88 It is estimated that of the Chinese
catch, 92 % is fished illegally while 71 % of
the EU’s is ‘stolen’.89 Illegal fishing is, hence,
a huge activity. This activity also has a political impact as it tends to ruin fragile states
that do not have the capacity to survey their
EEZs; this is a particularly difficult problem
in West Africa where nearly 40 % of the catch
is illegally taken by ships from China, Korea,
and Russia just to name a few. Looting has
many consequences: it ruins local fishermen
who might be forced to seek other, illegal,
activities in order to survive.

The industrial fishing has a tendency to
take all fish just to throw away those that
do not represent a high value, in the end
this will lead to the disappearance of fish in
these areas. Another problem with industrial
fishing – not only illegal – is that they scrape
the seabed leaving behind a completely dead
area. Illegal fishing is also heavily implicated
in corruption in these fragile countries.90

The sea and the maritime
forces
A navy will of course be a part of the armed
forces but it is also part of the maritime
world; it is dual in character.
The characteristics of a navy are very different from the other forces, with its ‘brothers
in arms’. An army unit will, in peacetime,
be in its barracks when it is not engaged in
exercises or operations abroad. It is only
when the unit participates in operations
that it carries all its weapons with munitions. There is no land on earth that does
not belong to a state.91 Hence, an army
unit cannot cross the borders or build bases
outside its own country without preliminary
agreements. For an air force, the situation
is almost the same.
A naval force, on the other hand, can
stay at sea for a very long time. There, the
force profits from the freedom of navigation
meaning that it has the liberty to go almost
where it wants. The only limit in this regard
is constituted by the rules of innocent passage
for the territorial waters of other states.
A naval force normally goes to sea with all
its arms. It may, therefore, almost instantly
change posture from peacetime to war. The
variety of systems carried on board aircraft
carriers, frigates, amphibious ships, and submarines supported by replenishment ships
give a naval force great flexibility. Obviously,
most navies do not have all these kinds of
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ships, but most ships of the size of a corvette and upwards are inherently flexible.
Furthermore, the command, control, and
communications systems (C3) on modern
ships as well as the capacity to replenish at
sea give them a great deal of autonomy.
What is then the purpose of a navy? The
sea itself provides it with a number of specific
missions; it is a vector for action but also, in
certain strategic cases, an obstacle.
The sea implies specific missions because
the interests that are linked to it need to be
protected. Its users need to respect the laws
of the sea and the various maritime regulations. It is necessary to prevent the illegal use
of the sea and to install a regime of safety
and security. A naval force executes these
maritime constabulary actions in peacetime
(if ‘peace’ really exists in our world), in a
crisis, and, as applicable, in war. However,
states do organise these activities in various ways. Some use a navy for all of them,
while others have a special coast guard for
the more civilian missions. However, there
will also be other forces involved like police,
customs, or air forces. That is why we will use
the term ‘maritime forces’ except when it is
clear that the context is ‘pure’ naval warfare.
Hence the term ‘maritime forces’ includes
all kinds of forces, civilian or military, that
take part in maritime missions.
The sea is a vector for action because it
allows an unparallelled mobility to maritime
forces. At sea, maritime forces can perform
a range of missions from SAR via diplomatic missions to deterrence. From the sea,
they can project power – missiles, air strikes,
and gunfire, etc – as well as ground forces.
But they can also deliver disaster relief and
evacuate threatened citizens or wounded
soldiers (MEDEVAC). The concept of Sea
Basing, where the joint force is based at
sea, is very interesting in this context as it
144

reduces the need for large bases ashore and
thus reduces its footprint.
However, during certain conditions, the
sea is an obstacle. Hitler could never carry
out operation ”Seelöwe” – the invasion of
Great Britain – because he could never establish sea control over the English Channel.
Napoleon had the same experience with his
flotilla in Boulogne in 1805. During the Cold
War, from the point of view of Sweden, the
Baltic Sea was a moat that offered protection against a possible Soviet invasion. The
Pentagon uses the formula A2/AD, Anti
Access / Area Denial in order to describe
a strategy aiming at keeping a (potential)
enemy away from one’s shores.
The key issue is sea control – the ability
to use the sea for one’s own interests and
deny this ability to the adversary whether the
adversay is constituted by criminals, pirates,
terrorists, or, in wartime, by a navy. Sea control is never absolute; it is local, temporary,
and/or partial. During operation “Unified
protector”, against Libya in 2011, the forces
of Gaddafi succeeded to lay mines in spite of
the overwhelming superiority of the coalition forces. The flexibility and mobility of
maritime forces make them important diplomatic actors both in order to deter and in
order to acquire friends.
Corbett’s definition quoted above – control of the sea equals control of the communications at sea – is still valid but is not
sufficient. As we have seen, the state and
its economy have a wide range of interests
at sea that need protection and, of course,
promotion as well.

Strategic missions
The maritime forces of a country need to
carry out a broad range of activities. Some
of them are primarily constabulary while
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others are more military in scope; this is
what makes them ‘dual’.
A basic mission is intelligence and surveillance; to know what happens at sea. But this
mission also includes the long term quest
for knowledge about the sea and those who
use it.
Prevention is to a large extent a diplomatic mission. The goal is to create a benign
strategic environment. Common exercises,
exchange of personnel, naval visits, and of
course, presence at sea are activities within
this mission. Prevention is also an important
mission regarding the safety of all users of
the sea and its environment as well.
Deterrence is not only a mission for submarines with ballistic missiles but a conventional mission. The purpose is to make
a potential adversary understand that an
attack would not be ‘cost-effective’. This

is done by being at sea with modern ships
manned by well-trained personnel, thereby
demonstrating capability.
Protection is a wide-ranging mission which
covers both safety and security of all legal
activities at sea in peace, crisis, and war.
Intervention, finally, could be the projection of power in war and crisis but also
the active pursuit of criminals at sea, and,
generally, to engage the forces of disorder
at sea – criminals, terrorists, adversaries, as
well as (potential) enemies.
The common denominator of these missions is the importance of presence at sea with
maritime forces that radiates respect.
The author is a Captain (N), Directeur des études vid Institut Français d’Analyse Stratégique
and a fellow of RSAWS.

Notes
1.	Clark, Arthur C., http://www.brainyquote.
com/quotes/quotes/a/arthurccl384449.html.
(2016-01-28)
2.	Attributed, probably mistakenly so, to
Cardinal Richelieu; See Tripier, Michel: “Le
royaume d’Archimède”, Économica, Paris
1993, p. 13.
3. Stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, République Française, Paris 2015, p.
5.
4.	Royer, Pierre: Géopolitique des océans.
Qui tient la mer tient le monde, Presses
Universitaires de France, Paris 2012, p. 13,
17-22.
5. http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/index_en.htm. (2013-09-01)
6. Brödje, Anders and Gille, Jakob:
«Konsekvenserna av havsplanering och
sjösäkerhet», Tidskrift för Sjöväsendet, No
1/2013, p. 64.
7.	Conference at École de Guerre le 23.09.2013
by Alphonse Guinier.

8.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:2007:0575:FIN:E
N:PDF. (2016-01-07).
9. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm. (2016-01-08)
10. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
blue_growth/index_en.htm. (2016-01-08)
11. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm. (2016-01-08)
12.	Interview with Gilles Bessero, Director of the
International Hydrographic Organisation
March 25, 2014.
13. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/index_en.htm. (2014-06-07)
14.	Alexandra Papadopoulou, Director General,
European Commission in a speech on June 7,
2014.
15. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
maritime-security/index_en.htm. (2016-0109)
16. http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/
maritime-security/doc/20141216-action-plan_
en.pdf. (2016-01-09)

145

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

17. Presidency-edition-state-of-the-europeanunion-2015-complete %20(1).pdf. (2016-0109)
18. http://english.eu2016.nl/documents/
publications/2015/12/30/trio-programme2016-17. (2016-01-09)
19. http://publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/dfbff6ad-a4df-11e5b528-01aa75ed71a1/language-en/formatPDF/source-5464644. (2015-01-28)
20. United Nations Convention on the Law of
the Sea (UNCLOS) Art 87, 89.
21.	In reality from the so called base lines that
include islands close to the littoral.
22. UNCLOS part IV.
23.	The rules are not the same for these two
zones, see UNCLOS art 76 and 82.
24. UNCLOS art 19.
25. Monthly bulletin of the Académie de marine,
Bulletin n° 2 – novembre 2013, p. 2; Lindahl,
Björn: «Kraftig ökning för investeringar
till havs», Svenska Dagbladet, 2012-01-08,
Näringsliv, p. 8-9.
26. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0089&from
=EN. (2016-01-11)
27.	Op. cit. Brödje, Anders and Gille, Jakob, see
note 6, p. 66-71.
28. http://monalisaproject.eu/wp-content/uploads/STM-Project-Info-v-1-00.pdf. (201601-11)
29. Will, George, Washington Post, 2011-03-18.
30.	Garcin, Thierry: Géopolitique de l’Arctique,
Économica, Paris 2013, p. 53.
31.	Truver, Scott C.: «Time for ’Green’ Maritime
Awareness», US Naval Institute Proceedings,
October 2012, p. 41.
32. http://golfedefos.free.fr/pollutions/pollutionsZpe.htm; http://www.premar-mediterranee.
gouv.fr/actualite/dossiers/proteger-l-environnement.html. (2013-01-01)
33. E-mail from Marie Jacobsson, Swedish
Ministry for Foreign Affairs, 2016-01-03.
This might change, however, with the upcoming negotiation on exploitation and protection of resources on the high seas outside
the EEZs.
34.	Op. cit. Lindahl, Björn, see note 25, p. 8-9.
35. de Noray, Olivier Jouslin: Conference at
École de Guerre, Paris 2013-09-23.
36.	Coutansais, Cyrille P. (ed.): La terre est bleu,
Éditions des arènes, Paris 2015, p. 45-46.
37. http://www.statista.com/statistics/263401/
global-apple-iphone-sales-since-3rd-quarter2007/. (2016-02-01)

146

38.	Op. cit. Royer, Pierre, see note 4, p. 41.
39. Royer, Pierre; «Qui tient la mer tient le
monde», Marine & Océans, No 237,
October – November – December 2012, p.
15.
40. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Gross_weight_of_seaborne_goods_handled_in_EU-28_main_
ports_2015Q1.png. (2016-01-12)
41.	TEU=twenty-foot equivalent unit, i.e. the
nomber of containers 20 feet long.
42.	DWT= deadweight tons.
43.	Op. cit. Royer, Pierre, see note 4, p. 46.
44. http://maritime-connector.com/worlds-largest-ships/. (2016-01-13)
45. Quiminal, Bertrand: «Vers des guerres
d’indépendance économique?», Revue
Défense Nationale, Mars 2014. p. 71.
46.	Op. cit. Royer, Pierre, see note 4,p. 52.
47.	Op. cit. Coutansais, Cyril P., see note 36, p.
23-25.
48. UNCLOS art 94.
49. http://www.france24.com/en/20120925france-appeals-court-upholds-total-conviction-1999-oil-spill-erika-environment-disaster-atlantic. (2016-01-04)
50. http://www.usmm.org/shipsunkdamaged.
html. (2016-01-14)
51. http://www.svd.se/ingen-har-samlat-ansvarfor-livsmedelsforsorjningen-vid-kriser. (201601-14)
52.	This chapter is based on notes taken at the
conference ”L’Océan – bien commun” at
l’Institute de la mer, Paris, 2015-10-01.
53.	Noone, Kevin J.; Rashid, Ussif Sumaila and
Diaz, Robert J.: “Valuing the Ocean: An
introduction” in Noon, Kevin J.; Rashid,
Ussif Sumaila and Diaz, Robert J.: Managing
Ocean Environments in a Chainging Climate.
Sustainability and Economic Perspectives,
Elsevier Inc., Burlington 2013. p. 1.
54. Turkey, Carol: ”Ocean Acidification” in ibid.,
Noone et al: Managing Ocean Environments,
p. 27.
55. Noone, Kevin J. and Diaz, Robert J.: “Ocean
Warming” in ibid., Noone et al: Managing
Ocean Environments, p. 46, 49.
56. http://www.lemarin.fr/secteurs-activites/
defense/24178-le-destroyer-americain-carbure-la-graisse-de-boeuf. (2016-01-27)
57.	Corbett, Sir Julian S.: Some Principles of
Maritime Strategy, Conway Maritime Press,
London 1972, [1911], p. 90.
58.	Op. cit. Lindahl, Björn, see note 25, p. 8-9.

ANALY S & P E RS P E KTIV

59.	Op. cit. Coutansais, Cyril P., see note 36, p.
72.
60.	Ibid., p. 74-77.
61.	Op. cit. République Française, see note 3, p.
10.
62.	Op. cit. Royer, Pierre, see note 4, p. 15.
63.	Op. cit. Coutansais, Cyril P., see note 36, p.
74-77.
64.	Ibid., p. 85.
65.	Op. cit. Royer, Pierre, see note 4, p. 59-60;
Cochonat, Pierre: «La course aux ressources
océaniques profondes», Marine & Océans,
No 237, octobre – novembre – décembre
2012, p. 81.
66. UNCLOS article 136, https://www.isa.org.
jm/ (2016-01-15)
67.	Op. cit. Coutansais, Cyril P., see note 36, p.
78-79.
68. http://www.lepoint.fr/economie/les-chantiersnavals-de-saint-nazaire-signent-une-commande-de-paquebot-a-un-milliard-d-euros-28
-12-2012-1606531_28.php. (2013-04-14)
69. http://www.clydeco.com/uploads/Files/B_
ATLANTIC_-_TGS_-_MRI_-_March_2015.
pdf. (2016-01-17)
70. Quoted in Le Pautremat, Pascal: «Sous les
terroristes, les narcotrafiquants», Le Figaro,
2013-01-28, p. 19.
71.	Op. cit. République Française, see note 3, p.
26.
72. https://icc-ccs.org/news/1027-imb-notesconcern-over-small-tanker-attacks-in-se-asia.
(2016-01-17)
73. https://icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/
live-piracy-map/piracy-map-2015. (2016-0117)
74. http://www.theguardian.com/global-development/series/modern-day-slavery-infocus+world/thailand. (2016-01-18)

75.	Dalnäs, Torbjörn: «I havets våld och sköte,
del II», Tidskrift i Sjöväsendet No 4, 2013, p.
348-350.
76.	Dalnäs, Torbjörn: «I havets våld och sköte,
del I», Tidskrift i Sjöväsendet No 3, 2013, p.
250.
77. Eudeline, Hugues: «Global Terrorism and its
sea-related branch», Tidskrift i Sjöväsendet,
No 2, 2013, p. 111.
78. Quoted in ibid., p. 118.
79.	Op. cit. République Française, see note 3, p.
22.
80.	Op. cit. Eudeline, Hugues, see note 77, p.
115.
81.	Ibid., p. 109-114.
82. Pakistan Naval Ship.
83. Maritime Patrol Aircraft.
84. https://en.wikipedia.org/wiki/PNS_Mehran_
attack. (2016-01-20)
85.	Op. cit. République Française, see note 3, p.
16.
86.	Ibid., p. 16.
87.	Op. cit. Coutansais, Cyril P., see note 36, p.
135.
88.	Ibid., p. 117.
89. Pala, Christopher: «Surpêche: les chiffres officiels sous-estiment la gravité du
phénomène», Le Figaro, 2016-01-20, p. 11.
90.	Labévière, Richard: «La pêche industrielle
risque de plonger les pays d’Afrique de
l’ouest dans la misère», Marine & Océans,
No 242, January-February-March 2014, p.
12 -15.
91. Except the Antarctic where special rules apply.

147

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

Konsten att ligga steget före
Kognitiva system för analys

av Marcus Engström, Mikael Haglund och Stefan Kristiansson
Résumé
How do we avoid being taken by surprise in a future conflict? Can we find solid enough
insight to allow timely political and/or military decisions and actions? There is an explosion
in the amount of data available to analyze for insights. Social media and mobile phones are
just some of the new data sources. But the majority of the data is in unstructured form and
intended for human consumption, and therefore difficult for current systems to analyze. This
article discusses new developments in analytical technologies, e.g. cognitive technologies,
natural language, entity analytics and context computing. It describes how they have proven
their value in other industries and how they can be applied in intelligence and analytics. It
concludes with a discussion around the role of the IT Industry as an important part of the
future defense and intelligence industry, and the importance of an updated thinking when it
comes to balancing internal development vs purchasing proven technologies and products.
We are at an important decision point as a society: Do we accept the need to adopt new tools
and methods in our analysis of the world, or do we accept being caught by surprise?

västvärlden har under åtskilliga år tagit
för givet att man är tekniskt överlägsen alla
potentiella angripare. Detta är inte längre
en självklarhet.
Oavsett vilken etikett, hybridkrigföring eller annan rubrik som vi sätter på en eventuell
framtida konflikt, så torde inte angreppsmetoderna vara så olika de som länge har
ansetts troliga. Konflikter börjar vanligtvis
med politiska påtryckningar i kombination
med ekonomisk och psykologisk krigföring,
propaganda, vilseledning och informationsoperationer inkluderande cyberattacker. Allt
detta följs, om inte målet redan uppnåtts,
med att angriparen använder hela eller delar
av sin militära förmågebredd inkluderande
specialförband samt olika former av irreguljära enheter och väpnad milis. Vi måste
dessutom vara beredda på att internationella
avtal och folkrätten åsidosätts.
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Naturligtvis kommer angriparen att sträva
efter att överraska oss när det gäller val av
mål samt tidpunkt för angreppet. Vi måste
också räkna med att angriparen har förmåga
att skickligt samordna och ständigt växla
mellan de olika angreppsmetoderna samt att
förloppet blir snabbt. Informationsarenan
kommer att bli mer och mer betydelsefull.
Ytterligare en faktor som ändrats i dagens
arenor är att de idag är “övervakade” före,
under och efter en konflikt av civila, där var
och varannan person har en smartphone med
kamera av god kvalitet, att alla idag har en
möjlighet att publicera egna bilder och egna
observationer omedelbart i sociala media eller
sälja som information till nyhetsmedia. Även
mindre händelser får idag plats i medierna,
och tiden från att något inträffat till att det
rapporterats minskar från dagar och veckor
till minuter. Unga i alla länder är uppväxta
med att omedelbart dela med sig av sina
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upplevelser på sociala media. Det ger nya
informationskällor och möjligheter.

Informationsexplosion och
kognitiv bias
Hur minskar vi då risken för att bli överraskade och därmed ligga steget efter? Det
handlar främst om två utmaningar:
För det första handlar det om förmågan att
kunna tillgodogöra sig all den information
som finns tillgänglig. Idag finns det enorma
mängder av information och mängden ökar
med en enorm hastighet.
Wilhelm Agrell skriver i sin bok Under
rättelseanalysens metoder och problem1...
mängden tillgänglig information sedan mer
än ett halvsekel växer mycket snabbare än
analysresurserna. Det kvantsprång som den
digitala informationsexplosionen inneburit
har kraftigt förstärkt detta förhållande och
därmed ökat trycket på analytikerna, både
när det gäller att sovra i allt större flöden
och i uppgiften att tolka helheter.
Den enkla slutsatsen av detta är att vi
inte kan fortsätta som hittills. Att anställa
fler analytiker hjälper inte heller. Vi måste i
större utsträckning använda oss av modern

analysteknik som automatiserar en betydande del av bl a grundbearbetningen. Det
handlar dessutom om att vända synsättet
från att se informationsexplosionen som ett
problem till att göra detta till en tillgång –
från ett hinder till en möjlighet.
För det andra handlar det om att vi måste
minimera risken för kognitiv bias d v s att
vi människor lätt gör systematiska tankefel.
Agrell beskriver också detta:
Efter en tillräckligt lång serie av till synes
parallella fall tenderar analytikern att bedöma också nästa liknande företeelse efter
den mall som blivit rutin. ”Analys” blir här
en förskönande omskrivning för sammanställande och vidarebefordran av tillgänglig
information med självklar innebörd. Men
de metoder som utvecklats för att tolka
normala, repetitiva, skeenden riskerar att
bli skygglappar och tankehinder när en
dag det osannolika eller otänkbara inträffar. Man upptäcker inte en lavin med ett
förstoringsglas inte heller sprickor i fundament med ett teleskop.

Slutsatsen av detta är att vi bör i ökad utsträckning använda oss av tekniska lösningar
och analysmetoder som inte har de skygglappar som hindrar oss människor från att tänka

44 zettabytes

ostrukturerat data

Nuläget

strukturerat data
2010

2020
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det otänkbara, som exempelvis attackerna
den 11 september 2001, kriget i Georgien
2008, den arabiska våren tre år senare eller
Rysslands angrepp på Ukraina.
Datorer kan ännu inte ersätta den mänskliga hjärnan men datorer kan hjälpa oss att
tänka rätt. Med en ökad automatisering kan
vi dessutom frigöra analytiker för det mest
utmanande arbetet t ex att ställa relevanta
frågor till datorerna och att göra de mest
kvalificerade bedömningarna.
Vi beskriver i denna artikel en del av de
lösningar som idag finns tillgängliga och som
används inom områden där utmaningarna är
liknande, d v s där det handlar om att stötta
och förstärka högt kvalificerad personal som
t ex läkare och forskare. Inom cancerforskningen skapas det t ex mer material och
information per vecka än vad en läkare kan
läsa och förstå även om all vaken tid ägnades
åt att läsa. Det hjälper inte att anställa fler
läkare. Dessa tekniska lösningar kan mycket
väl användas även för underrättelseanalys.
Det handlar om möjligheter inte bara inom
den traditionella försvarsunderrättelseverksamheten utan också inom polisens och andra
myndigheters underrättelseverksamhet.
Framtiden ligger i att använda de nya systemen till att snabbt bearbeta enorma mängder,
till större delen ostrukturerad information,
förstå innebörden, ge analytiker insikt och
utarbeta bedömningar för beslutsfattare.
Alternativet är att acceptera konsekvenserna
av att inte veta vad som händer.

Nuläget –
Informationsmängden
exploderar
Mängden information som finns tillgänglig
för analys ökar enormt. Cirka 80 procent
av informationen är ostrukturerad, d v s
skapad för konsumtion av människor (inte
150

maskiner) och därför svår för dagens system att förstå och bearbeta. Huvuddelen av
informationen arkiveras direkt eller förstörs
omedelbart. Därför ser vi ofta inom den
traditionella underrättelsebearbetningen att
man väljer att bara titta på en delmängd av
den tillgängliga informationen. Det är lättare
att analysera strukturerat data som enkelt
kan användas för att beräkna ett värde. Den
ostrukturerade informationen är ofta mer
oprecis, och kan inte alltid användas för att
beräkna ett värde men den kan användas
för att skapa hypoteser och argument för
och emot ett möjligt svar. Med strukturerad
information menar vi information som t ex
antal ubåtar inom ett område, antal stridsvagnar som är funktionsdugliga eller exakt
antal startklara flygplan. Med ostrukturerad
information menas exempelvis information i
nyhetsmedierna om ett lands ledare, där det
intressanta är hur personer uttrycker sig och
där det beskrivs hur någon beter sig och i
vilket sammanhang.
Fram till nu har digitalisering inneburit att
vi fört in gårdagens strukturer och processer
i datorer. Vi har men andra ord digitaliserat
pärmarna på ett skrivbord och gjort informationen snabbare och enklare att hantera.
Systemen har dock inte hjälpt oss förstå vad
som står i dokumenten.
Det som behövs för att hantera den nya
digitaliserade världen med analys av ökande
datamängder och krav på snabba reaktioner är både nya verktyg och tillhörande
metoder.
En stor del av information har alltid varit
ostrukturerad i underrättelseverksamheten
och därmed krävt manuella bearbetningar
för att omvandla det som datorer inte förstår till strukturerad eller semistrukturerad
information som är tillgänglig för en analytiker. Verktyg har funnits för att strukturera
och tillgängliggöra, men idag behöver vi
teknikstöd som inte bara snabbt kan söka
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utan även välja och visa ett relevant urval då
informationsmängden är så stor att resultaten
av traditionella sökningar blir ohanterliga.
De befintliga systemen byggdes med gårdagens förutsättningar, inte för att ta till
vara de möjligheter som nutidens informationskällor ger.
Utmaningen med ostrukturerad information är inte begränsad till underrättelseverksamhet. I princip alla samhällsområden står
inför liknande utmaningar.
Idag genereras mer och mer information
i former som bilder, video och ljudupptagningar; d v s multimedier Nyhetsmedier på
nätet förstärker sina rapporter med olika
inspelningar, fler och fler privatpersoner och
aktörer skapar bilder och video som sedan
delas på olika sociala medier eller skickas
som direktmeddelanden. Dessa källor bör
kunna analyseras och sättas i ett samband.
De framtida systemen behöver ha funktioner

för att kunna förstå innehåll och sammanhang i multimedia för att det ska användas
för analys. Om inte informationen som finns
i multimedier används, ökar det risken för
felaktiga bedömningar. Vi kommer inte kunna
förlita oss på att människor hinner analysera
och förstå all tillgänglig information för att
i tid identifiera skeenden eller samband i det
samlade flödet.
Det behövs verktyg som förstår information, förstår frågorna som analytiker ställer
kring den och även resonerar över frågeställningarna. Det måste säkerställas att den
kunskap och insikt som skapas hos erfarna
analytiker kan överföras till mindre erfarna
analytiker. Genom lärande system kommer
kunskap hos de rutinerade analytikerna att
tillgängliggöras för alla analytiker. Dagens
system är inte tillräckligt bra, det kommer
inte att räcka med digitaliserade pärmar när
det skapas information nog att fylla fler di151
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gitala pärmar per minut än vad det tidigare
skapades på ett helt år.

Vägen framåt – nästa
generations teknik finns idag
Det är inte ett gigantiskt kliv som har tagits
utan ett flertal mindre framsteg inom olika
områden. Det är tekniker och lösningar som
skapar system som förstärker den mänskliga förmågan. Målet är att analytiker ska
få tillgång till ett större perspektiv och låta
tekniken göra det den är bäst på, d v s att
kontinuerligt bearbeta stora mängder information konsekvent och snabbt utan att
tröttna eller glömma.
Maskinerna har blivit snabbare i ett exponentiellt tempo (Moore’s lag). Lagringsmedier
har ökat i kapacitet, och nya snabba tekniker
som Flash-baserat minne har blivit billigare
att anskaffa. Nätverkskapacitet har ökat
– dock inte i samma tempo som dataexplosionen, och vi kommer att se distribuerad
analys (edge computing) som en viktig delkomponent i framtidens realtidshantering
av stora datamängder.
De mjukvarumässiga teknikerna att hantera ett stort problem, beskrivna som att
äta en elefant genom att dela in den i hanterbara delar, och sprida dem till många
maskiner, har blivit en vida använd metod
och en basteknik inom BigData. Det har
utvecklats metoder som entitetsanalys för
att förstå hur spridda fragment av information kan sammanställas för att identifiera
bakomliggande entiteter som personer eller
fordon, och peka ut dem som har uppvisat
ett intressant beteende, eller har kopplingar
till andra intressanta objekt.
Framstegen inom s k Deep Learning har
fått maskininlärning att ta stora steg framåt.
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Kognitiva system
Kognitiva system är en viktig del av lösningen på de problem vi ställde upp i början
av artikeln. Systemen är vägen framåt för att
kunna hantera den stora mängden information som finns här och nu och de risker en
sådan situation ger ifråga om olika bias. De
hjälper oss att ta in mer information än vad en
människa kan konsumera och sedan komma
till ett svar snabbare och mer korrekt än vad
en mänsklig expert kan. En annan viktig
faktor för framtida system är att hitta sätt
att kunna presentera den information som
samlats in och analyserats, de nya källorna
och floden av information kräver visuell analys och moderna datavisualiserings-tekniker
för att kunna presentera fakta och förse beslutsfattare med lättbegripligt underlag.
En långvarig användning av sökmotorer
har lärt oss att tänka i sökord, och vant oss
vid att det i datorns öga inte är någon skillnad
mellan “Låt oss äta, morfar!” och “Låt oss
äta morfar!”. Hjälpprogram som “Siri” kan
ge svar på “Var ligger närmaste McDonalds?”
men får problem redan när man frågar “Var
ligger närmaste hamburgerrestaurang som
inte är en McDonalds?”.
Det finns nu kognitiva system som har en
förmåga att förstå mänskligt, naturligt språk.
De kan resonera sig fram till svar. I stället för
att programmera dem lär man upp dem, och
sedan fortsätter de att lära sig och förbättras
ju mer de används. De ger inte bara svar
på numeriska problem, utan hypoteser och
argumentation från större och komplexare
och därmed meningsfullare informationskällor. De kognitiva systemen kommer inte att
ge tvärsäkra svar, för troligen finns inte ett
tvärsäkert svar i informationen. De kommer
att kunna väga in all tillgänglig information
och presentera hypoteser, underbyggda med
förklaringar och uppskattningar av sannolikheten att respektive hypotes är korrekt.
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Ett sådant system, eller snarare en familj
eller plattform av system, är IBMs Watson.2
Det kan läsa igenom miljontals artiklar och
inlägg på sociala medier, hyllmetrar av vetenskapliga rapporter och annan kunskap.
Det tuggar outtröttligt i sig allt det matas
med, dag och natt utan att tappa fokus. Det
inlästa materialet kompletteras av systemet
med metadata om vad texten handlar om,
vilket tonläge som används, stil men även
personlighetsdrag hos den som skrivit texten.
Entiteter som människor, fordon, länder o s v
kan analyseras och identifieras. Medvetna
eller omedvetna försök att dölja identiteter
och förehavanden kan fångas upp. Bilder
kan också analyseras och automatiskt förses
med beskrivande information om vad eller
vilka de föreställer och därmed användas i
analysen.
Kognitiva system kan också användas för
fortlöpande hantering av underrättelser. Ett
exempel på underrättelsehantering från en
annan sektor kommer från en affärsbank som
för sin strategiska och löpande inställning
till investeringsområden använder kognitiva system till att dagligen läsa igenom all
inkommande information. Banken gör en
daglig körning av all information mot ett
batteri av tretusen frågor för att se om det
ändrar bankens generella inställning till ett

Kognitiva system förstärker den
kognitiva processen hos analytiker för
att stödja och accelerera experternas
beslutprocess

antal investeringsområden som t ex investering i guld.
Ett annat företag använder kognitiva system för att titta på olika analytikers språkbruk
om olika företag och investeringsobjekt. De
har upptäckt att det finns tidiga indikationer
i språkbruket hos analytikerna på att en
rekommendation av typen “köp”, “behåll”,
eller “sälj” kommer att ändras, och kan därför agera innan förändringen blivit allmänt
känd. Det finns exempel på hur folkmord
hade kunnat förutsägas om man förstått att
läsa tidiga signaler i uttalanden och texter
från politiker och krigsherrar. Kognitiva system kommer att kunna hjälpa oss att hitta
liknande signaler i nya situationer.
Det handlar inte om att skapa en artificiell
intelligens, ett system som är medvetet eller
självständigt, det handlar om att förstärka
den mänskliga förmågan och skapa ett samarbete där människa och maskin tillsammans
är bättre än var och en för sig. Att t ex använda datorer till det de är bäst på, de blir
inte trötta, de är konsekventa, de glömmer
inte information och de har inga skygglappar
eller tankehinder. Denna teknik ersätter inte
analytiker utan förstärker deras intellekt och
gör information tillgänglig för analys som
annars skulle varit dold eller otillgänglig.
Lyckade kognitiva system kommer inte att
mätas på storlek, hastighet, hur väl de klarar

Kognitiva systemen skalar upp expertis
genom att göra beslutsfattandet i en
organisation mer konsekvent och objektivt

Kognitiva system tar tillvara kunskapen
hos de mest produktiva analytikerna och
snabbar upp utvecklingen av experter

153

N r 2 a p r i l / ju n i 2 0 1 6

av ett Turing-test3 eller förmågan att imitera
en människa. De kommer att mätas i värden
som hur mycket snabbare ett beslut kan tas,
hur mycket mindre grundbearbetning en
analytiker behöver göra och hur relevant
informationen är som presenteras jämfört
med nu befintliga system.
Att kunskap och erfarenhet av arbetssätt
inom ett område kommer till godo på andra
bearbetningsområden, som idag kanske inte
har kontakt, gör att kunskap och erfarenhet
förvaltas. Att kunna minska tiden från det
att en ny analytiker börjar till dess att han/
hon är produktiv är ett viktigt inslag i kommande lösningar. Kognitiva lösningar lär sig
av den kunskap erfarna analytiker fört in i
systemet genom att peka ut korrekta och
relevanta svar.
Kognitiva system förstärker inte bara en
oerfaren analytikers arbetssätt, den ger också
djupare och bredare förmågor till rutinerade
analytiker, bland annat genom möjligheten
att enkelt kunna “experimentera” med sina
teser/hypoteser, då information blir lättare
tillgänglig och möjlig att nå omedelbart utan
att behöva sålla bort irrelevant information.
Ett kognitivt system kan stötta genom att
identifiera den information som är mest
relevant – både för och emot – den hypotes
som analytikern vill pröva.
Vi är övertygade om att framtidens underättelseanalytiker kommer att arbeta i nära
samarbete med ett kognitivt system. Att de
tillsammans blir intelligentare och effektivare
än vad en enskild människa, grupp av människor eller dator någonsin varit tidigare. Det
finns inte längre möjlighet för en analytiker
att kunna ta till sig all information denne
behöver. Gapet mellan vad som finns tillgängligt och vad som kan konsumeras kommer
att öka, en konventionell metod att manuellt
bearbeta räcker inte längre till.
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Computers will never rob man of his initiative or replace the need for his creative thinking. By freeing man from the more menial
or repetitive forms of thinking, computers
will actually increase the opportunities for
the full use of human reason.
(Thomas Watson Jr, former Chairman and
CEO IBM)

Byggstenar för framtiden
Vi beskriver i det följande några av de byggstenar som kan lägga grunden i ett kognitivt
stödsystem för underättelseanalytiker. Vissa
av dessa tekniker har funnits tillgängliga i
olika former under en lång tid, andra är
precis i sin linda.

Mönster-län-analys
Den mänskliga hjärnan är visuellt orienterad och visualiseringar är nödvändiga för
att se samband, ta till sig information och
att presentera komplexa förhållanden och
skeenden.
Det har under många år funnits verktyg,
exempelvis IBM i2,4 för att kunna visualisera
information, metadata och inbördes förhållanden. De gör det möjligt för en analytiker
att skapa sig en uppfattning om en situation,
visualisera samband och inbördes förhållanden som kan vara svåra att förstå och upptäcka från text. Att enkelt visualisera data
från olika områden och se hur de förhåller
sig till varandra behövs för att vi ska kunna
förstå nästa nivå av samband där vi intresserar oss för bakomliggande faktorer. Och
man ska med lätthet kunna ta in ny fakta
och visa det i ett större sammanhang.
För att stötta analytiker finns det även flera
automatiserade analysmetoder tillgängliga,
t ex Kortaste vägen (vilken är den kortaste
vägen mellan två entiteter som vi känner
till i det data vi förfogar över) och Social
nätverksanalys (vilken aktör i en grupp eller
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organisation är viktig och vilka länkar finns
mellan aktörer).
Ett nyligen uppmärksammat exempel på
användandet av denna typ av verktyg är
analysen av de s k Panama-dokumenten
från Mossack Fonseca.5

Entitetsanalys/kontextuell analys
Entitetsanalys och kontextuell analys handlar om att identifiera personer, föremål eller
händelser och deras relationer med varandra.
Processen kan liknas vid att lägga pussel med
informationsbitar.
Alla myndigheter har idag stora mängder
data, och kontinuerligt kommer det in mer
och mer information. Värdet på ett enstaka
stycke information ökar betydligt om man
kan sätta in det i ett sammanhang. Framför
allt gäller detta när den tredje part som man
försöker förstå gör sitt bästa att dölja sina
intentioner och sina spår.
Om man betraktar ett informationsfragment isolerat är det som att titta på en enskild pusselbit, och då kan det vara omöjligt att förstå innebörden av informationen.
Pusselbiten man håller i handen kan vara en
del av en utomhusbrasa, en eld som brinner i en eldstad eller en brand i ett hus. Det
behövs fler bitar runt omkring för att kunna
förstå. Ibland räcker det med en bit till och
vid andra tillfällen behövs det fler. Det händer
att nya pusselbitar gör att man ändrar uppfattning. Det är inte heller säkert att de första
två, tre bitarna ger en helt sann bild av ett
sammanhang. Att kunna bortse från förutfattade meningar och felaktiga associationer är
viktigt både i pusslande och i entitetsanalys.
Man måste kunna ändra uppfattning när
informationen blir mer komplett.
Pusselanalogin kan dras längre och liknar
verkligheten för en underrättelseanalytiker;
att lägga ett pussel med en mycket stor hög

av pusselbitar där det inte finns en bild som
visar vad pusslet föreställer, kantbitar saknas,
det finns dubbletter och bitar från andra
pussel, nyckelbitar fattas och några av bitarna är dessutom professionellt tillverkade
fuskbitar.
Innan man ser hur dessa bitar är relaterade
till varandra så kommer det att vara svårt
att få en översiktsbild.
Att arbeta med varje ny pusselbit utifrån
det som finns på bordet och besluta om de
nya bitarna passar med den bild vi har på
bordet är det som vi kallar för kontextanalys (Context Computing). Kontextanalys
gör det möjligt att bearbeta och förstå sitt
kontinuerligt växande observationsutrymme,
d v s få nya pusselbitar att bli kontinuerligt
växande bilder, och sammanhang blir mer
och mer tydliga.
Går det att göra denna typ av analys på
de exploderande datamängderna? Att varje
bit information skulle utvärderas i relation
till varje annan bit, låter som ett ohanterligt
problem i både lagring och tid, men att skapa
sammanhang i den kontinuerligt växande
datamängden över miljarder av poster – i
tid – är möjligt med dagens system. För att
förstå hur, låt oss fortsätta analogin med
ett pussel:
Om man ser ett bord med pusselbitar
framför sig så kommer pusselarbetet att
ta mer och mer plats då fler och fler pusselbitar läggs till pusslet på bordet, och de
ofärdiga pusseldelarna tar signifikant större
utrymme än vad det färdiga pusslet behöver.
En annan observation är att under en förs
ta period, då fler och fler bitar kommer på
bordet och det finns stora mängder av olika
möjliga kopplingar, båda rätta och möjligt
felaktiga, så går det åt mer och mer arbete
(beräkningskraft) för att lägga bitarna i rätt
kontext. Tills man kommer till en vändpunkt,
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då plötsligt större delar av pusslet börjar
kopplas ihop, det utrymme som pusslet behöver på bordet börjar minska igen och varje
ny observation blir enklare och enklare att
sätta i rätt kontext. På samma sätt har den
kontextuella analysen en inledande fas där
varje ny bit information är tung att sätta i
sitt sammanhang, men den når en vändpunkt,
så analysen snabbas upp och blir praktiskt
användbar.
Slutmålet är att kunna förstå och sätta
inkommande information i ett sammanhang
tillräckligt snabbt för att kunna göra något
åt observationen medan den fortfarande
observeras. En dator kan kontinuerligt bearbeta den informationen som kommer in utan
att tröttna eller glömma tidigare bearbetad
information och därmed säkerställa att nya
sammanhang omedelbart kan identifieras
och presenteras för en analytiker.

Prediktiv och preskriptiv analys
Analys inom industrin utvecklas från analys
som beskriver vad som hänt (deskriptiv),
till att beskriva vad som kommer att hända
(prediktiv) och där det går, till att beskriva
vilka åtgärder som bäst leder till de mål man
vill uppnå (preskriptiv analys).
Systemen idag använder sig av mängder av analysmodeller för att komma fram
till den som är bäst anpassad för det urval
man är intresserad av. Systemen kan lära
vilken analysmodell som är bäst för en viss
fråga, bearbetning eller hypotesprövning.
När systemet har stöd för att skapat tusentals hypoteser som sedan kan prövas, och
information som presenteras stärker eller
förkastar hypotesen ger det ett system som
kan säkerställa att de svar som presenteras
är relevanta. Detta är en av grunderna för
ett kognitivt system som lär sig.
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Analysera ostrukturerad
information
Natural Language Processing
(NLP), hantera mänskligt språk
Huvudelen av den information som skapas, text, bilder, video och ljud, är tänkt för
mänsklig konsumtion. De system vi bygger för
att göra oss mer produktiva som människor
måste också förstå denna information. Stora
framsteg har gjorts inom detta område och
system som IBM:s Watson kan uppvisa djup
språklig förståelse. Förståelsen av naturligt
språk krävs för att klara av bland annat bättre
automatisk översättning av språk, extrahera
information från den enorma mängden text
som vi människor har skapat och fortsätter skapa, och inte minst behövs den för att
kunna förenkla och utöka den användar
interaktion som kommer att bli allt viktigare
med nya system. Dagens sökmotorer har lärt
oss användare att prata i sökord och att nöja
oss med länkar till sidvis med dokument där
vi själva måste göra det analytiska grovjobbet. Framtidens system måste hantera frågor
ställda som fullständiga meningar, och som
en del av en dialog, för att snabbt få fram
värdefulla svar.

Bildanalys
Förmågan att kunna identifiera vad som finns
i en bild (foto eller video) är grunden för att
man ska kunna använda stora mängder bilder i analys utan att varje enskild bild måste
passera en person. Dagens verklighet är att
allt mer och mer bilder genereras och att det
kommer att finnas för få analytiker för att
bearbeta och klassificera allt i tid. Tekniker
som Deep Learning, baserade på bl a neurala nätverk kan användas för semantisk
klassificering som kan identifiera flera olika
delar av bilden som t ex scen, objekt och
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händelse. Bilden kan beskrivas med innehåll
och i ett sammanhang. Denna information
ger sedan möjlighet till att informationen i
bilder och videos blir sökbar och tillgänglig
i andra system eller tillgänglig som material
i annan analys.
Videoanalys är idag mycket tungt och
energikrävande. Här sker nu genombrott
baserat på nya processorarkitekturer som
är influerade av hur den mänskliga hjärnan
är uppbyggd, med neuroner och synapser i
kisel och metall, och med extrem parallellism.6 En av de stora vinsterna är att energiförbrukningen för videoanalys kan sänkas
med flera storleksordningar. Det kommer
göra det möjligt att t ex realtidsbearbeta
videon i kameran eller bygga energieffektiva,
storskaliga videoanalyssystem.

Tal till text och röstanalys
Nästa utmaning är att kunna förstå det talade
ordet det kan bl a handla om telefonsamtal,
video inspelningar eller förhör. Människan
överför en stor mängd information genom
sitt tal. Utmaningen ligger i att kunna tillgängliggöra informationen för analys i t ex
kognitiva system. Förmågan och tekniken
att analysera och konvertera tal till text
har funnits sedan länge och kontinuerligt
förbättras, men i och med vad som görs inom NLP (se ovan) har kvaliteten ökat. Idag
kan analys av tal användas för att indikera
psykiska sjukdomar och identifiera påverkan av droger eller alkohol.7 Det ger helt
nya möjligheter för analytiker att förstå och
tolka beteenden och händelser.

Avslutning – vad bör göras?
Insikten om att vi befinner oss i ett vägskäl och att vi måste välja väg är avgörande
för om vi ska kunna komma i förhand eller i efterhand nästa gång det sker stora

omvärldsförändringar. Valet står mellan att
fortsätta som förr, d v s att lappa och laga
på gamla system och metoder samt anställa
fler och fler analytiker, eller inse behovet/
nödvändigheten av att välja nya arbetssätt
och metoder, och att utnyttja moderna tekniska lösningar.
Det hävdas ibland att det inte går att
förutsäga händelser som t ex Rysslands angrepp på Ukraina eller Islamiska Statens
härjningar i Mellanöstern. Den naturliga
motfrågan borde bli: Kan man hävda detta
om man inte analyserat all den information
som fanns tillgänglig? Den kritiska informationen kanske fanns i den information som
man p g a tekniska begränsningar inte kunde
analysera, eller i information som ansetts
oväsentlig och därmed valts bort.
Staten och dess myndigheter har sedan lång
tid tillbaka insett att man inte kan skapa alla
förmågor internt för att skydda vårt samhälle.
Utveckling och tillverkning av flygplan, fartyg,
vapensystem o s v läggs med självklarhet ut
på industrin. Men, när det gäller förmågor
för att möta informationskrigföring, defensiv
och offensiv cyberkapacitet, utveckling av
underrättelsesystem m m förefaller det som
om myndigheterna tänker annorlunda. Man
tycks ha uppfattningen att myndigheterna
internt har tillräcklig kompetens att hantera
dessa utmaningar. Dessutom verkar det som
om myndigheter i allmänhet anser sig vara
så unika att de inte kan använda system som
utvecklats för andra användare.
IT-industrin räknas i de flesta länder som
en självklar del av försvarsindustrin, och så
borde det också vara i Sverige. Utvecklingen
leds i industrin, inte i myndighetsvärlden.
Industrin kan nyttja framsteg inom olika
forskningsområden och därmed säkerställa
att en hög grad av innovation kan delas av
flera intressenter.
Utmaningen att stötta kunskapsbaserat
arbete, oberoende om det handlar om läkaren
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eller underrättelseanalytikern, är likartad och
därför bör de tekniska framsteg som görs
inom det ena området komma det andra
tillgodo. Förutsättningen är emellertid att
myndigheter inser att deras egna kunskaper
inte räcker för att utveckla framtidens ITlösningar och i stället i ökande grad lägger
uppdrag på industrin.
Anskaffning av lösningar för att hantera de
utmaningar som vi berört i denna artikel kan
dock inte göras med samma upphandlingsmetoder som gäller för utveckling och köp av
ubåtar och stridsflygplan. Utvecklingen går
så fort att myndigheterna måste finna nya
vägar för upphandling av IT-lösningar.
Om vi ska kunna vända trenden och därmed öka möjligheterna att i tid förutsäga
händelseutvecklingar samt skapa ett effektivare skydd av vårt samhälle kan vi inte

fortsätta som nu. Det krävs ett ökat fokus på
informationsarenan, ett närmare samarbete
mellan myndigheter och industrin samt ett
större engagemang av de verksamhetsansvariga cheferna vid myndigheterna.
Creativity of older people is built on the
stuff they know.
Creativity of younger people is built on
what they don’t know.
Which allows a little wider exploration ...
Facebook AI Director Yann LeCun

Markus Engström är teknisk rådgivare vid
IBM. Mikael Haglund är teknisk direktör
vid IBM. Stefan Kristiansson är generalmajor,
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vända verktyget inte lyckats göra fullständig
entitetsanalys. Det som uppenbarligen är
samma person dyker i många olika delar av
nätverket, vilket försvårar att se helhetsbilden.
Brain-inspired chip, http://www.research.ibm.
com/cognitive-computing/neurosynapticchips.shtml.
http://www.medicaldaily.com/ibm-watsonusing-speech-analysis-techniques-correctlyidentifies-patients-risk-349794.
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När det stod och vände
Vittnesmål om historiska vändpunkter

av Michael Sahlin
Résumé
The text below is an account of, or rhapsody over, the author’s diplomatic encounter with
dramatic, decisive and defining episodes in the modern history of a number of countries of
service. With the exception of Sudan/South Sudan, the story relates to countries in or close to
Europe. With the exception of Norway, it relates to countries on the edge, in transition to or
from democracy and modernity: Spain 1981 (Col Tejero attempting a coup d’état, with the
CSCE in session), Turkey 1997 (The “Post-modern coup” against Erbakan/Ciller) , Yugoslavia/
FRY 2000 (popular uprising against Milosevic and his regime), Macedonia 2004 (when the
Ohrid Framework Agreement all but collapsed) and Sudan/South Sudan 2011 (the problematic
exercise in partition). And then Norway 2008, being a separate story about the problems of
a bilateral ambassador. “The ambassador who likes action”, also apparently labelled “The
Devil of Belgrade”, notes that chance – or some kind of invisible hand – has made him serve
in countries where drama tended to coincide with his time of service, and reflects in a concluding section on lessons to be learned for diplomacy and international crisis management,
also in the light of what happened subsequently in these countries – in retrospect shedding
light on the relevance and significance of the episodes recalled, and looking ahead.

ambassadören som gillar action är rubriken på en artikel i Värmlands Folkblad
som står högt eller högst på listan om man
googlar mitt namn och titeln. Den aningen
fåniga rubriken i artikeln föranleddes av att
jag för intervjuaren – i Oslo – berättade om
tidigare tjänstgöringar i stökiga och händelserika länder, detta i viss, tänkt kontrast
mot idyllposten i broderlandet, alltså före
de upprörda turerna kring Gripen/Norgefrågan.
Slumpen – eller någon form av osynlig
styrande hand – har hursomhelst velat placera mig på posteringar som har haft det
gemensamt, som en röd tråd, att det handlat
om genomgripande och rejält dramatiska omskakningar i ländernas politiska utveckling.
Jag talar här, förutom grannlandet Norge, om
Spanien, Turkiet, Jugoslavien, Makedonien

och Sudan. Om upplevelser i dessa länder
finns en historia att berätta, och konklusioner att diskutera både beträffande diplomat/
ambassadörsrollen och om fortsättningen
i dessa länder.

Spanien 1981
Den 23 februari 1981 stormade 200 Guardia
Civil-män och soldater anförda av Guardia
Civil-överstelöjtnanten Antonio Tejero Moli
na in i det spanska parlamentshuset, Palacio
de Congresos, och in i andrakammarsalen,
deputeradekammaren, där omröstning pågick om att välja Leopoldo Calvo Sotelo
till ny premiärminister efter Adolfo Suarez.
I TV kunde man höra och se kuppmakare
Tejero gorma att alla närvarande, lokala
parlamentariker som besökande dignitärer
159
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(inklusive ett antal svenska riksdagsmän!),
skulle lägga sig ner på golvet. Alla lydde, utom
Adolfo Suarez som trotsade den gormande
överstelöjtnanten och förblev sittande i sin
bänk, rak som en modig och stursk fura.
Gisslantagningen av parlamentet skulle dra ut
i ca 20 timmar. Den stora, ovissa frågan dag
1 och in på natten var hur kung Juan Carlos
skulle ställa sig och agera, och i vilken mån
ledande militärer ute i regionerna låg bakom
och stödde kuppförsöket – som ägde rum i
en politisk atmosfär av politisk bräcklighet
efter de 37 åren av Franco-diktatur, ETAvåld, ekonomisk kris m m. Alla väntade på
det TV-tal som det sades att kungen skulle
hålla, ovisst när.
Efteråt framkom att Juan Carlos ägnat
tiden före sitt TV-tal till att ringa runt till
bl a samtliga regionala militära chefer och
avkrävt dem lojalitetsförklaringar till kungen
och den spanska demokratin. Alla dessa
utom en eller möjligen två avgav sådana
lojalitetsförklaringar varefter kungen hade
möjlighet att i sitt TV-tal på natten fördöma kuppförsöket och försvara demokratin
med full kraft (som visade sig vara en god
investering också för den spanska monarkin i det rådande övergångsskedet). Efter
denna demokratiska styrkedemonstration
kom kuppförsöket av sig dag 2 och Tejero
blev sedermera den kuppmakare som satt
längst i fängelse, 15 år – han släpptes fri
1996 och bosatte sig i Malaga där han 2006
påminde om sin existens genom en tidningsartikel där han krävde folkomröstning om
ett PSOE-regeringsförslag om utökad autonomi för Katalonien. Tejeros kuppförsök (f ö
hans andra, 1978 hade han gjort ett första
försök som renderade honom 7 månaders
fängelse), gavs senare namnet ”Tejerazo” alternativt ”23-F” och var det sista attentatet
mot den framväxande spanska demokrati
som hade skadats av Franco-åren och som
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slutligt stabiliserades genom Nato och EUmedlemskapen.
Bredvid dramatiken i det spanska parlamentet pågick en annan dramatik, ESK:s (Den
Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensens) stapplande försök att återskapa det
säkerhetsklimat – détenten – som skadats
allvarligt av Sovjetunionens aggressioner
mot Afghanistan och Polen. I den miljön
hade Sverige och övriga neutrala och alliansfria stater (N+N) en viktig brobyggarroll
att spela, även om förhandlingsklimatet var
minst sagt kärvt. Redan under förmötet hösten innan hade man blivit tvungen att ta till
konferenstricket att stoppa klockorna sedan
ett otal deadline passerats utan ens ett procedurresultat, som grund för förhandlingar
om substans. En klassisk N+N-uppgift var
därvid att veckovis sammanställa ”the grid”,
d v s schemat för mötena i de olika arbetsgrupperna. Dagarna runt den 20 februari
besöktes ESK-delegationen av en grupp riksdagsmän, däribland nestorn, den tunge politikern Allan Hernelius och f d socialministern
Gabriel Romanus. Dessa gjorde just den 23
februari ett gästspel i parlamentet och fick
handgripligen uppleva kuppförsöket. Det
berättades senare att ordern av Tejero att
lägga sig på golvet fick till tung konsekvens
att Hernelius hamnade ovanpå Romanus,
dock utan allvarligt men.
För min del utspelade sig följande. Jag sitter och jobbar över på delegationskontoret
i Palacio de Congresos y Exposiones när
någon ringer mig på telefon och frågar om
konferenslokalen är omringad – och tillägger
att jag nog bör ringa hem och berätta vad
som sker. Påringningen liksom andra indikatorer visade sig bero på namnförbistring,
man hade blandat ihop Palacio de Congresos
och byggnaden med tillägget ”y Exposiones”
i en annan del av staden. Så efter inledande
alarm framgick att fara förelåg inte för ESK
och konferensdeltagarna (ytterst världsfre-
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den) men väl för demokratins överlevnad i och, mer indirekt, en del i ett skede som
värdlandet Spanien.
stegvis ledde fram till det kalla krigets slut.
En rätt spöklik, skrämd tystnad rådde den Efter Tejero 1981 följde Nato-medlemskap
kvällen i Madrid, ingen visste vad som skulle 1982 (och full integrering i Nato 1999) och
ske. Men schweiziske kollegan Peter Tröndle EU-medlemskap 1986.
och jag visste vad vi måste göra, det var vår
uppgift att producera en ”grid” till nästa dag, Turkiet 1997
gällande veckan därpå. Vi valde, i rådande
nyfikenhetsläge, att förlägga arbetet till en ”Out!” ropade tennisdomaren, tillika värnrestaurang. Kyparen sade återkommande till pliktig professionell tennisspelare, i givakt,
oss att ”muy mal”, läget är allvarligt. Men så med upprörande partiskhet till förmån för
sin högste chef, andremannen i den turkiska
mycket mer gick inte att få veta, alltså hem
till hotellet, och väntan – en lång väntan, på försvarsmakten, hjälten från Somalia och
att kungen skulle hålla sitt aviserade tal. Det FN-operationen där, general Cevik Bir. Bir
spelade dubbel ihop med kompisen bankmandröjde och dröjde, och under tiden körde
nen.
(Kontakten med Bir hade visst samband
spansk TV, bisarrt nog, en filmfars med Bob
med
min och min företrädares strävan att få
Hope. Men till sist kom alltså kungatalet
en
försvarsattaché
placerad i Ankara – favooch man började kunna ana att dramatiken
ritkandidaten,
Anders
Ahlini, hade tjänstgjort
kanske skulle få en lycklig utgång – något
nära Bir i Somalia-missionen).
som alltså bekräftades dagen därpå.
Domaren var som sagt en rekryt som
Den spanska demokratin hade, under
uppenbart lät respekt för överordnad väga
länge beundrad ledning av den då unge
kungen, bestått provet, motstått försöket att tyngre än rättvisa och regelstyrning. På andra
vrida klockan tillbaka (snarare än att enbart sidan nätet andremannen Ulf Waldén och
jag, ambassadör i Ankara sedan ett par år.
stoppa klockan!), och konferensen kunde
sega vidare, men det tog till sist nära tre år Svenskarna förlorade, knappt, generalen var
för Madrid-mötet att komma fram till ett mycket nöjd. Då. Mindre nöjd var han när
slutdokument. I detta ingick beslutet att hålla han långt senare ställdes inför rätta för att
det som kallades Stockholmskonferensen. ha aktivt medverkat i vad han själv myntade
Den pågick i sin tur några år som vi minns, som begrepp, ”The Post-modern Coup” i
och i dess slutdokument beslutas att förvandla februari 1997, Turkiets sista militärkupp,
ESK till OSSE, alltså Organisationen (inte denna gång i form av att tvinga bort en
längre blott ”konferensen”) för Säkerhet misshaglig regering utan att gripa till öppet
och Samarbete i Europa. Den organisation våld och utan att själv gripa makten, därav
som efter att ha kämpat länge med de trans ”post-modern”, jämfört med kupperna 1960,
kaukasiska konflikterna nu hittat en viktig 1971 och 1980, alltså en kupp varje årtionde
roll i den transatlantiska övervakningen av som fast inslag i den turkiska politiska efterkrigstraditionen.
kriget i östra Ukraina.
Det bör här inskjutas att talet om 1997
Den händelse i Spanien som jag bevittnade
– med uppgiften inte minst att hålla i pennan års händelser som Turkiets sista, eller senaste,
i de första skisserna till det slutliga beslutet militärkupp grundar sig i att det av AKP
om Stockholmskonferensen (som skapade och president Erdogan styrda och tuktade
OSSE, etc) var alltså en milstolpe både i den rättsväsendet i dagens verklighet nyligen
spanska demokratins konsolideringsprocess fastställt att de omtalade rättegångarna mot
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horder av höga militärer grundat på rättsligt
dubiösa åtal om kuppförsök under 2000talets dragkamp med den nytillträdda AKPregeringen, rättegångarna med benämningen
”Bayloz”(Släggan) respektive ”Ergenokon”,
vilat på falska grunder och således inhiberats.
Men den post-moderna kuppen 1997 var
på riktigt, kan jag försäkra. Annat må ha
utmynnat i dimmoln och legala konstigheter,
men inte detta. Jag var där och såg på nära
håll vad som skedde.
Bakgrunden till händelserna i februari
1997 och därefter var en turbulent och komplicerad situation. Den politiska miljön präglades av dels ideliga rockader mellan den
tidens regeringssugna regeringsbildare, den
ena bräckliga koalitionsregeringen efter den
andra, i princip ständig regeringskris, dels
allvarliga förvecklingar i och till följd av det
allt smutsigare kriget mellan armén och PKK,
en följd av dåvarande parlamentsledamoten
Tansu Cillers beslut att auktorisera specialstyrkor att inleda vad som benämndes Black
Operation, trots tidigare invändningar från
bl a dåvarande presidenten Turgut Özal och
generalen Bitlis som båda dog under mystiska
omständigheter 1993.
Följderna av det smutsiga kriget kom i hög
grad att manifesteras av den s k Susurlukskandalen (den 3 november 1996, alltså
bara några månader före februarikuppen).
Susurluk är namnet på en obetydlig ort i
västra Turkiet. Den dagen, 3/11, nalkas en
lastbil ett vägskäl upp mot en huvudväg,
föraren ser sig om, ser att det kommer en
bil hundratals meter bort, ser sig ha god tid
att köra ut, anar inte att den stora limosinen
kör i 200 km i timmen, kraschen blir våldsam. Vid kontrollen av olycksplatsen visar
polisundersökningen att bland de omkomna
passagerarna finns dels en biträdande polischef från Istanbul, dels en kurdisk klanhövding, tillika parlamentariker i Cillers parti
(DYP), och dels en efterlyst högerextremist
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(”grå varg”) och yrkesmördare som samarbetat med turkiska underrättelsetjänsten
både mot armenska terrorgruppen Asala
och kurdiska PKK. Alltså manifesterades
till allmänt beskådande bekräftelser på vad
många anat och fruktat vad gällde skumrasksamverkan mellan politiker, narkotikasmugglare och etablerade brottslingar, en
indikation på att också politiken brutaliserats
och kriminaliserats av det smutsiga kriget.
Stor skandal, både Tansu Ciller och hennes
ökände inrikesminister Mehmet Agar, fick
så småningom avgå. Men till sist blev det
ändå så att den ende som åtalades var den
stackars lastbilschauffören.
Vad värre var, detta upprörande spel (som
bl a ledde till en mängd mord och försvinnanden särskilt i sydöstra Turkiet som ännu
denna dag förblir traumatiskt ouppklarade)
sammanföll i tiden med andra aspekter på
regimen ”Refayol”, namnet på koalitionsregeringen mellan den islamistiske Necmettin
Erbakans parti Refah och Tansu Cillers DYP
(”Doryol” på turkiska). Erbakan var i denna
koalition, som varade i ett år, premiärminister
och Ciller vice PM. Erbakans Refah-parti
hade gjort framsteg i val efter val de senast
föregående årtiondena, ideliga koalitionsförsök hade gjorts i syfte att stoppa Erbakans
utpräglat islamistiska parti från att komma
till makten, men efter valet 1996 gick det inte
längre, att stoppa Refah med demokratiska
medel sig inte möjligt. Så i juni 1996 såg den
bl a i Susurluk-skandalen svårt diskrediterade
Ciller chansen till en oväntad come-back genom att kaxigt erbjuda Erbakan koalition och
det kemalistiska etablissemanget garantier
att som vice premiärminister säkerställa att
en Erbakan-ledd regering inte skulle tillåtas
ge sig in på några islamistiska stolligheter,
eller farligheter. Detta alltså månaderna före
Susurluk som inträffade månaderna före februarikuppen. Bådadera med ”popstjärnan”
Tansu Ciller i huvudrollen.
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Själv började jag, bl a efter rätt ingående
samtal med de militärer jag kände, ana vart
det barkade när jag och alla andra observerade hur Ciller blev alltmer absorberad av
skandalhändelserna kring det smutsiga krig
hon själv utlöst och alls inte rådde på och
förmådde utgöra utlovat lås på regeringschefen Erdogan som rätt snart började göra
allehanda provokativa islamistiska utspel,
som att besluta om saudifinansierade moskébyggen uppe i presidentområdet Cankaya
i Ankara respektive på det republikanskklassiska Taxim-torget i Istanbul och göra
utrikespolitiska utspel som gick stick i stäv
med klassisk turkisk tradition. Hans justitieminister talade vid ett tillfälle hånfullt
om att ”blåsa ut ljusen”, syftande på gamla
sunni-islamska fördomar mot minoritetsriktningen Alevi och deras ”orgier” i sina
bönehus, Cemhevis).
Följden blev demonstrationer som varade
i veckor – klockan 9 varje kväll släcktes ljus
och slamrades med grytlock. Ett herrans, eller oherrans, liv. Och särdeles oroväckande,
som konkret tecken på tilltagande konfrontationsmiljö, var det att den 4 februari iaktta
stridsvagnar på gatorna i Ankara, i detta
fall i stadsdelen Sincan där lokala islamister
under ”Jerusalem night” hade provocerat
med allehanda anti-israeliska manifestationer. Och mot slutet av februari var läget så
uppenbart spänt att jag väntade mig ljudet
av stridsvagnar på gatan varje dag.
Till min förvåning blev jag just den 28
februari inviterad till en bekant i officerskåren, generalen Cetin Dogan (den intellektuelle officer som senare skulle anklagas
i Bayloz-rättegången för ledande ansvar för
ett påstått kuppförsök och fick sitta häktad
i många år innan den legala vindkantringen
skedde). Dogan ville förklara läget för mig.
Det handlade inte om en militärkupp, den
tiden var förbi, inga stridsvagnar skulle rassla,
inget maktövertagande skulle ske, men si-

tuationen med den oansvariga regeringen
hade nu blivit ohållbar, regeringen måste
avlägsnas och budet återgå till andra krafter
(president Demirel gav så småningom budet
till Mesut Yilmas, en annan veteranpolitiker).
Det som hade skett och skulle ske var att militärledningen vid Högsta militärrådets möte
den 28 februari i ett berömt memorandum
hade anklagat regeringen Erbakan/Ciller för
allehanda försyndelser och krävt ändringar
på en rad punkter, krav som var av sådan
art och grad att Erbakan, och med honom
Ciller, till sist fann för gått att ge upp och
kasta in handduken.
Turkiets historia efter dessa händelser
inrymde först mer eller mindre framtvingad
tillkomst av olika nationalistkonservativa
regeringskonstellationer, involverande bl a
superveteranen Bulent Ecevit, och fortsatt
politisk vanskötsel (det var då jag lämnade
min post och utkikspunkt i Ankara, sommaren 1998, rätt dyster till analytiskt sinne
över utvecklingen, där slutrapporten fick
benämningen ”Turkiets svarta år”), däref
ter allvarlig ekonomisk kris, därefter ett
återuppståndet, reformerat Refah-parti som
nu under namnet AKP steg upp ur dammvirvlarna som en Fågel Fenix, lovade rätt
saker, sade rätt saker om demokrati, EUnärmande, rättsstatsreformer, och älskades
av lättade västländer som tycktes se ett nytt
Turkiet, värdigt att förhandla med om medlemskap i EU. Samtidigt har det handlat om
ett parti, AKP, och en ledare, Erdogan, som
inte glömt vad som hände på 90-talet och
som ruvade på hämnd, inledningsvis med
hjälp av den konkurrerande islamiströrelsen
Hizmet, Fethullah Gulens rörelse som dock
numera av AKP stämplas som kuppmakare
och landsförrädare.
Så historiens hjul rullar vidare. Den erfarenhet jag redovisar handlar dels om hur i
ett land som Turkiet situationer uppstår som
ter sig farligt irrationella och djupt proble163
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matiska, i fallet 1997 både med avseende på
det smutsiga kriget mot PKK och den smygande islamiseringsprocessen á la Erbakan,
och där mekanismer saknas för att korrigera
det som måste korrigeras, annat än genom
militär intervention, med jämna mellanrum,
d v s där den politiska kulturen vant sig vid
att eljest nödvändig moderation/kompromiss
inte behövs eftersom militären alltid finns
där och kan rycka in. Men historien handlar
också om desaströsa konsekvenser av ideliga
militärkorrigeringar för den politiska utvecklingen i ett land med mångahanda sprickbildningar. Händelserna 1996–97 går igen i
dagens Turkiet på en mängd påtagliga sätt.
Att utveckla detta närmare vore spännande
och angeläget, i annat sammanhang.

Jugoslavien (FRY, inklusive
Kosovo, Montenegro – och
grannlandet Makedonien)
hösten 2000
Experter hade, efter allt som förevarit under
det sena 90-talet, med demokratikrävande
gatukravaller, Natobombningar och annan
dramatik, förutsagt att ledaren Milosevic nog
skulle rida ut ytterligare stormar och sitta
kvar i orubbat bo länge än. Ungefär som
någon tid innan förutsagts om Rumäniens
Ceausescu. Men Slobodan Milosevic bestäm
de sig sommaren 2000 för att ta en chans, en
chans att stärka sin ställning och sin legitimitet genom att överraskande utlysa nyval,
på alla nivåer. Så den demokratiska oppositionen, samlad under samlingsbeteckningen
DOS, Democratic Opposition of Serbia, fick
anledning till mobilisering och grannlaga ledarmobilisering (det blev Vojislav Kostunica)
inför vad som komma skulle.
Denna utveckling sammanföll med att jag
just tillträtt som chargé d’affaires i Belgrad
och ambassadör i Makedonien, ett arrange
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mang som återspeglade EU:s diplomatiska
bojkott av Milosevic och hans militärt besegrade men politiskt alltjämt fortlevande
regim. Den planeringsgrundade prognosen
inför mitt tillträde var att det nog skulle
komma att handla om rätt långvarig, mindre
resurskrävande diplomatisk övervintring, så
antalet utsända assistenter hade just reducerats från två till en, förutom andra tecken
på UD:s förutseende och spariver. Å andra
sidan hade vi en deal med Frankrike om
att Sverige i Belgrad skulle representera det
franska EU-ordförandeskapet andra halvåret
2000, före det påföljande svenska – detta
emedan Frankrike i likhet med övriga Natobombningsdeltagande länder, USA (som Sve
rige agerade skyddsmakt för), Tyskland och
Storbritannien, inte hade diplomatisk repre
sentation i Belgrad. Storbritannien skulle
som kompensation å tredje sidan represen
tera det svenska EU-ordförandeskapet i Ma
kedonien.
För britterna skulle detta visa sig bli en
grannlaga uppgift eftersom allt fokus under
det svenska ordförandeskapet vårterminen
2001 kom att riktas på det makedonska
miniinbördeskriget, och EU:s ambition att
äntligen visa framgångsrika framfötter som
ledande krishanterare på egen bakgård. Mer
om Makedonien här nedan.
Tecken på förestående turbulens saknades alltså inte sommaren 2000, men det
var förstås svårt för var och en, inte bara
för UD:s personalplanerare, att avgöra hur,
när, hur mycket, etc. Det skulle klarna framemot slutet av september, då det visade sig
att DOS-alliansen, trots avvaktande valboj
kott av Montenegros ledare ”Il Duce”, Milo
Djukanovic, kunde göra anspråk på att ha
vunnit valet, eller valen, inklusive presidentvalet genom Kostunica. Frågan var, i ett
synnerligen påtagligt spänt läge, om oppositionens anspråk på att ha vunnit redan i den
första omgången skulle landa som nationens
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beslut, eller om det till följd av Milosevicsidans anspråk måste bli en andra, säkert
ytterst oviss och dramatisk, omgång.
Inte minst inom EU förekom olika synsätt
– skulle man stenhårt hålla fast vid bilden att
DOS/Kostunica vunnit i den första omgången,
eller krävde omsorg om principfasthet och
ängslan för hotande kaos att man gick ut och
förordade en andra omgång. Sifferexercis
tampades med den politiska viljan. Mycket
stod alltså på spel, och alla internationella
samfundsögon riktade åter mot Belgrad. Men
som representanter för detta internationella
samfund fanns, till följd av alla blockader
mot Milosevic, bara den avmagrade svenska
ambassaden, d v s i operativ praktik andremannen Lars Schmidt och jag, det svenskfranska EU-ordförandeskapet: inget EU, inget
Nato, inget OSSE m m, just us!
Det blev ingen andra valomgång, även
om efterhandsanalysen utmynnade i faktisk
oklarhet om DOS-segern verkligen var så
klar att en andra omgång inte var nödvändig. Det blev i stället revolution på Belgrads
gator. Folk strömmade till från alla serbiska
hörn för att handgripligen kräva sin rätt, till
valsegern, parlamentet stormades, tårgasen
hängde tung över gator och torg, tung var
också ovissheten huruvida Milosevic skulle
acceptera den nya situationen – eller skicka in
trupp för att slå ner den folkliga revolten.
Uppgiften att i denna dramatik utan facit representera det franska EU-ordförandeskapet
och, de facto, det internationella samfundet
i avsaknad av i stort sett alla andra relevanta
aktörer handlade dels om förhållningssätt
och ledarskap; vad krävde säkerheten, borde
familjer skickas i säkerhet, borde EU-mötena
äga rum inne i centrala Belgrad (franska
eller svenska ambassadkansliet), med risk
för att fastna där, eller ute på svenska residenset, f ö granne på Usicka-gatan bl a med
hr Milosevic själv, med risk att tappa utsikt
över rapportviktiga händelseutvecklingar?

Det fick bli en blandstrategi innebärande
familjerna kvar, EU-möten ömsom på mitt
residens, ömsom (efter lägesuppdateringar)
inne i staden. Men det handlade också om
hantering av ett nu synnerligen högt upptrissat intresse i Bryssel och andra metropoler,
och ett hårt medietryck. Belgrad-revolten
mot Milosevic var den stora världshändelsen. Alltså handlade uppgiften i hög grad
om att tillgodose uppdragsgivarnas krav på
minutoperativ rapportering
Mest dramatisk var just denna uppgift den
sena kväll, på valdagen, då Bryssel hade beställt en samlad Heads of Mission-rapport om
läget, baserat på ett samtal med (den förmodade, tillika önskade) valsegraren Kostunica,
för leverans redan samma natt, inför KUSPmötet nästa morgon: samla närvarande EUrepresentanter, diskutera läge och upplägg,
bli körd i natten till Kostunicas spartanska
partikontor, en timmes samtal (där Kostunica
mycket riktigt ansåg sig kunna bekräfta
att han vunnit), anteckningar och memorering, snabbskriva rapportutkast, återsamla
EU-kretsen för förankring av texten och
avsändande.
En annan kväll, när revolten under dagen tycktes ha bedarrat, tog Lars, hustru
Laila, Milan Bobic (migrationshandläggaren)
och jag ambassadens tillfälligt placerade
pansrade Landrover och skramlade ner på
stan, förbi truppsamlingar som samlats i
utkanten, i väntan på order som aldrig kom.
Karnevalstämning i centrum, bland krossade
butiksrutor och i kvardröjande tårgaslukt,
och sammanträffanden med den blivande
presidenten Kostunica och kollegan och
serbledaren Zoran Djindjic – han som överlevde detta drama och mycket mer, men inte
det attentat som drabbade honom flera år
senare (Djindjics dröm, sade han under en
gemensam resa till Stockholm senare, var att
få ett IKEA-varuhus till Belgrad!).
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Uppgiften i Belgrad handlade alltså om
detta, den dramatiska övergången från Milo
sevic-auktoritär regim till DOS-ledd, förvisso
turbulent demokratisering, men samtidigt en
fortsatt utveckling mot rest-Jugoslaviens upplösning, först Montenegro och sedan Kosovo,
även om regionalt känsliga EU-länder, som
Spanien, fortfarande inte erkänt den albanska ministaten, med gränser mot Albanien
och västra, albanskdominerade Makedonien.
Men på schemat, som stoff för ideliga ytterligare Heads of mission-rapporter, fanns ju
också allt det som skedde parallellt, kriget
i södra Serbien/Presevo, kriserna i Kosovo,
så småningom inbördeskriget i Makedonien
mellan statsmakt och albansk gerilla. Därtill
kom uppgiften att vara mottagande ciceron
till alla företrädare för internationella organisationer som i strid ström, glada över
förändringen, anlände till Belgrad med avsikt
att återskapa permanent närvaro. Dåvarande
Nato-chefen Solanas återkomst och första
möte med nationalistdemokraten Kostunica
var särskilt minnesvärd. Natos bombningar,
även av DOS-styrda städer som Novi Sad
och Nis, hade förvisso upprört även landets
opposition. Mötet var inte hjärtligt, om man
säger så.
Berättelser finns om hur Milosevic tvekade
de här dagarna, först i samband med första
valomgången och dess redovisade resultat
och sedan inför debaclet om en eventuell
andra omgång och den folkliga revolten.
När han senare greps och fördes till Haag
kan man misstänka att han ångrade att han
den gången tvekade för länge – ett klassiskt
diktatorsdilemma. Förvisso stod det och
vägde den gången.

Makedonien 2004
Min mobil ringer. Det är tisdag morgon i juli,
och jag befinner mig i sommarstugan uppe
vid Höga kusten, i lagom närhet till Sandö
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där jag som första generaldirektör för den
nya myndigheten Folke Bernadotteakademin
hade kurscentrum och ad hoc arbetsplats. Det
var just påbörjad semester. Den som ringer är
polchefen på UD, Anders Lidén. Han berättar
att mitt namn kommit på förslag som EUSR
(EU Special Representative) i Makedonien,
efter det att innehavaren av jobbet, Sören
Jessen Pedersen, hade kommenderats att bli
ny FN-chef i Kosovo. Svar behövdes snabbt,
inför KUSP-möte på torsdagen och utrikesministermötet veckan därpå. Snabba ryck,
ingen chans att tänka efter – och närmast
berörda på semester och onåbara. Så det
fick bli Makedonien. Tillbaka till Balkan,
denna lika natursköna som politiskt stökiga
plats på jorden.
Bakgrunden var att inbördeskrig hade
brutit ut i ”The Former Yugoslav Republic
of Macedonia” (som namnkänsliga Grekland
ännu i denna dag kräver att grannlandet i
norr ska benämnas) sedan albaner i västra
delen, inspirerade av utvecklingen i Kosovo
och södra Serbien och i frustration över
upplevd marginalisering, gripit till vapen.
Omvärldens förskräckelse över detta nya
Balkan-krig föranledde till en början samfundets ledande aktörer att skynda till för
att stödja den hotade, lagliga regeringen i
Skopje, men man fann rätt snart att detta
vore rätt meningslöst – någon enkel militär
seger tycktes inte finnas inom räckhåll (och
nu fick det vara nog med krig på Balkan!).
Alltså sadlade man om och började i stället
förhandla i båda riktningarna, med krav
på moderation och inriktning på en politisk lösning
Den process som skapades, primärt under
ledning av EU (Solana, Chris Patten, Anna
Lindh som EU-ordförandeskap) och Nato
(Robertson) och under saklig ledning inte
minst av den senare förolyckade presidenten
Trajkovski, ledde så småningom, i augusti
det året, fram till OFA, Ohrid Framework

ANALY S & P E RS P E KTIV

Agreement, som stipulerade en fredsprocess
med stegvisa reformåtgärder, i närvaro först
av en militär Nato-mission, sedan en militär
EU-mission och därefter en EU-polismission,
allt under ledning av en av EU utsedd EUSR,
till att börja med fransmannen Alain LeRoi.
Det var viktigt för EU, efter alla dittillsvarande tillkortakommanden under 90-talets
olika Balkan-krig, att denna gång kliva fram
som ”lead” i det internationella krishanteringssamarbetet, och det var viktigt att
lyckas i Makedonien, en trots allt jämförelsevis ”enkel” munsbit (kunde det tyckas).
Uppgiften för EU, och dess EUSR som Solanas
lokale representant, var att leda Makedonien
(FYROM) genom en SA-process, från S som
i stabilisering/krishantering till A som i associering, mot EU-medlemskap, i första steget
officiell kandidatur till medlemskap, m a o
utvidgning som krishanteringsinstrument.
När jag anlände sommaren 2004 hade
EU:s första polismission, EUPOL PROXIMA,
verkat ett år och skulle förnyas ytterligare ett
år. Om uppgiften att stå i ”the chain of command” för en EU-polismission, ledd först av
en belgare och sedan en prestigekänslig tysk,
finns mycket att säga, men inte här.
Det skulle snart efter mitt tillträde som
EUSR visa sig att Ohrid-processen, som dittills förflutit relativt smärtfritt, var på väg in
i en allvarlig kris som kunde kastat tillbaka
läget till ruta 1 eller värre. Det reformsteg
som stod på tur gällde den känsliga frågan
om decentralisering, bl a att ändra kommungränserna för att ge albanerna, ca 25 %
av den totala befolkningen men i majoritet
i de västra delarna runt Tetovo, vettande
mot Kosovo-gränsen, större och rättvisare
politisk roll, på den slavmakedonska majoritetens bekostnad (enligt dessas uppfattning).
Det visade sig att oppositionella kretsar, inkluderande bl a den nuvarande omstridde
premiärministern Gruevski, hade inlett en
namninsamling om folkomröstning i den

frågan, och konstitutionen stadgade att visst
antal namn innebar tvingande bestämmelse
om att hålla en sådan folkomröstning.
För EUSR i samverkan med det holländska ordförandeskapet, USA, Nato och OSSE
var det en delikat uppgift att deklarera att
demokratin och författningen givetvis måste
respekteras men att samtidigt varna för att
en folkomröstning innebar stora risker för
freden i Makedonien; ett nej skulle med
säkerhet innebära havererad OFA-process
med tanke på frågans centrala betydelse.
Budskapet innebar diskretast möjliga rekommendation till 1,7 miljoner röstberättigade
makedonier av olika etniciteter att avstå från
att rösta, eftersom ett sådant utfall vore det
enklaste sättet att desarmera frågans sprängkraft (eftersom en giltig folkomröstning med
50 % röstdeltagande sannolikt vore liktydigt
med ett nej-resultat).
Samtidigt med denna dramatik uppstod
en annan. Det blev känt att en väpnad grupp
under ledning av en obskyr albansk gerillafigur vid namn Agim Krasniqi tagit en förort till huvudstaden Skopje, Kondovo, som
gisslan och hotade vidta väpnade attacker
mot huvudstaden (sådana vapen innehades) om inte...Ja, om inte, vad? Flera bud
fanns och kunde inhämtas främst genom EU
Monitoring Mission (EUMM), men ett av
dem handlade om folkomröstningen – ett
nej i folkomröstningen skulle utlösa uppror
och aggression.
Freden i Makedonien, i varje fall den existerande fredsprocessens fortlevnad, hängde
alltså i hög grad på att folkomröstningens tillskyndare skulle misslyckas med att mobilisera
röstdeltagande. Men folkomröstningskris
dramatiserad ytterligare av Kondovo-kris
gjorde stämningen ödesmättad inför den 7
november då omröstningen gick av stapeln.
Till stor lättnad för oss internationella och
flertalet makedonier visade det sig att faran
var över; folkomröstningen ogiltigförklara167
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des genom det låga röstdeltagandet, 50 %
krävdes men bara hälften av det, ca 25 %,
deltog i omröstningen. En lättnad för oss
internationella som hade funnit det en aning
främmande att diskret rekommendera folk
att inte rösta i en lagligt utlyst folkomröstning.
Kondovo-krisen segade sig kvar ännu
en tid innan den, på krokiga vägar, kunde
avvecklas utan blodsspillan. Och i lättnad
över att Makedonien visat vilja och förmåga
att fullfölja Ohrid och reformvägen började
stämningarna i Bryssel tala konkret om att
Makedonien snarast borde anvisas en tydlig,
uppsnabbad väg mot kandidatstatus – något
som också skedde mot slutet av året därpå,
2005. Och då hade det blivit dags för mig att
lämna över och åka hem. Dessförinnan hade
dock EU manifesterat en av sina sämsta egenskaper, åtminstone enligt den tidens standard,
nämligen en strid inför öppen ridå mellan
rådet och kommissionen om ägarskapet över
den fortsatta Makedonien-processen, nu när
Stabilization (rådets, Solanas och EUSR:s
ansvar) skulle gradvis övergå i Association
(Kommissionens ansvar). Utfallet blev till
sist att min efterträdare, irländaren Erwan
Foirée, blev ”dubbelhattad”, representerande
både råd och kommission från och med det
att EU:s regeringschefer beslutat erkänna
Makedonien som kandidatland. Men det
är, också, en annan historia (som det finns
mycket mer att säga om).
Det stod och vägde de här dagarna i november 2004, förnuft och fredsvilja segrade,
Makedonien tog stora kliv mot medlemskap
i både EU och Nato, men sedan har det
hakat sig, i och med namnkonflikten med
grannlandet Grekland. Så det har blivit lite
av en grekisk tragedi, tyvärr, det som skulle
ha varit, och länge presenterades som, EU:s
enda riktiga säkerhetspolitiska framgångssaga, ett stort steg i utvecklingen av EU:s
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gemensamma utrikes- och säkerhets- (och
försvars-) politik.
En sak till av rätt betydande konsekvenser
för mig som EUSR. Kollegan Larry Butler,
USA:s ambassadör i Makedonien, läste situationen så den ödesmättade hösten 2004
att USA borde göra en insats för att stärka
den dåvarande regimen i Skopje och den
vacklande fredsprocessen. Så han övertalade sina överordnade i Washington att, till
överraskning för alla och stor chock i Aten,
erkänna Makedonien ”under its constitutional name”; Republic of Macedonia. ”Don’t
you FYROM me!” var en slogan som mottog
EU-ordförande Prodi när han, mitt i krisen,
anlände till Skopje för att presentera ”The
questionnaire”, frågorna vars trovärdiga besvarande var ett viktigt steg i SA-processen,
mot kandidatstatus och slutligt medlemskap. Så namnfrågan var högoktanigt känslig. Grekerna blev vansinniga, namnfrågan
försvårades ytterligare (fortfarande olöst!),
och för mig som EUSR blev en svår uppgift
svårare: jag hade dittills klarat mig genom att
i offentliga sammanhang säga ”Macedonia”
(inte The Republic of, inte FYROM). Det
hade tolererats dittills.
Så ej efter det amerikanska stödutspelet.
Uppretade greker gick nu i eller genom taket om jag sade ”Macedonia”, och kaxiga
makedonier sade upp bekantskapen om jag
sade ”FYROM”. Inbjudningar till samtal i
Aten glömdes bort, och ledningen i Skopje
började intensivodla kollegan Chiarini på
kommissionskontoret: det var roligare att
tala ”association” med honom än om ”stabilization” med EUSR. Senare den våren, 2005,
fick jag anledning att rapportera direkt till
Solana att situationen började bli ohållbar
p g a konkurrensskavet med kommissionsrepresentanten som rätt oblygt lät förstå,
publikt, att tiden för en EUSR snart skulle
tillhöra det förgångna. Ohållbarheten hade
dock främst att göra med den principiella
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policyfrågan: när övergår stabiliseringsfasen
In på hösten 2010, då man enkelt kunde
i associeringsfasen? Den makedonska stats- överblicka att mycket lite av de utlovade
ledningen behövde svar: vem ska man prata reformerna hade blivit av och att (den bl a
efter Darfur internationellt diskrediterade)
med, om vad, när i processen?
Därav, också, att min efterträdare till sist, regimen Bashir hade valfuskat sig kvar utan
efter slitsam doktrinprocess i Bryssel, kom utlovad demokratisering, stod det rätt klart
att bli ”dubbelhattad”. Men detta som sagt att sydsudaneserna skulle komma att välja
en annan, om än viktig, historia, en historia självständighet i januarifolkomröstningen
om EU:s utrikes- och säkerhets- (och för- 2011 – frågan var om Khartoum skulle acsvars-) politiks törnebeströdda framväxt, ceptera att detta skedde, vad Khartoum kunde
med Makedonien-fallet som viktig spelplan/ tänkas vidta för åtgärder och vad USA, EU,
”trojkan” (med USA, UK och faktiskt Norge,
laboratorium.
Tungt problemtyngda makedonier idag en stormakt i den långa diplomatiska kampen för fred i Sudan) och andra skulle kunna
minns säkert, med blicken fäst på alla de
märkliga skrytbyggen i Skopje som tillkom- göra åt det. Ett stort problem, ett dilemma,
mit i stadsbilden för att manifestera regimens i sammanhanget var att hänsyn till spel och
ståndaktigt nationella ego, med saknad detta spelregler förbjöd det internationella samskede av ljus i tunneln och till synes reali- fundet att agera som om självständigheten
vore ett snart uppnått faktum, samtidigt
serbara mål.
som ett kommande självständigt Sydsudan
skulle komma att behöva en massiv och synSudan (och Sydsudan) 2011
nerligen brådskande internationell stödinsats,
Tematiken i denna text kräver att jag nu – även för stats-, nations- och fredsbyggandets, alla
om kronologin därmed haltar – säger några rätt enastående utmaningar. Särskilt ömtåord också om tiden som svenskt sändebud lig skulle därvid perioden mellan folkomi Sudan, alltså särskilt sändebud till den su- röstning i januari och fredsavtalsperiodens
danesiska fredsprocessen avseende den lång- utgång i juli vara. För svensk del handlade
variga konflikten mellan nord och syd, den det också om hur en svensk biståndsstrasom med kortare avbrott hade pågått sedan tegi i norr respektive syd skulle se ut, och
självständigheten på sena 50-talet men som hur det svenska engagemanget till stöd för
hade avbrutits i och med fredsavtalet CPA, EU:s roll i sammanhanget (stor biståndsleComprehensive Peace Agreement, 2005.
verantör, liten krishanteringsprofil) skulle
Under perioden 2010–2011 skulle det operationaliseras.
avgöras. Fredsavtalet hade utstakat en 6-årig
Alla minns hur det gick, först. Folkom
process omfattande allehanda reformer. Vid röstningen blev ett rungande ja till självstänperiodens slut skulle sydsudaneserna få rätt dighet, enligt en del uppgifter röstade 101 %
att i en folkomröstning avgöra om man ville
ja (!). Därefter internationell tjuvrusning till
fortsätta tillhöra (ett reformerat) Sudan eller Juba och andra städer i syd med allehanda
om man ville, sex månader före avtalsperio- stödofferter. Juba blev som honungsburken
dens utgång, välja självständighet. Denna som det snurrade en massa utländska statliga
rätt hade ett motsträvigt Khartoum till sist och privata flugor omkring. Flugornas herre
medgivit, tydligtvis i övertygelse om att detta hette Salva Kiir, mannen med den svarta hataldrig skulle bli verklighet, på ett eller annat ten som han en gång fått av president Bush
sätt skulle man nog kunna förhindra det.
d y. FN-missionen UNMIS för nord-sydkrisen
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hade fullt sjå med alla miliser i gränsområ- derna i ”The new South”, de sudanesiska
dena mellan norr och söder, verkliga respek- gränsregionerna i söder (South Kordofan
tive påhittade i propagandan, som plågade och Blue Nile), undandrogs internationell
varandra och framför allt civilbefolkningen, övervakning och insatser.
trots att relativ fred ändå rått under de sex
Knappt ett år senare, i april 2012, höll
åren i och med CPA.
helvetet på att bryta loss igen, då Kiir-medDet internationella samfundets stora di- hatten fick för sig att i sin tur invadera norrut,
lemma handlade om att kunna försvara att i mot Abyei och oljefälten i Heglig, för att
särskilda fall delning av ett land kan vara ett sedan tvingas fly söderut. Detta ledde till att
nödvändigt och legitimt steg för att skapa fred. Afrikanska Unionens och FN:s säkerhetsråd,
Och inför folkomröstningen och självstän- i beråd om vad man nu skulle hitta på, efter
digheten handlade dilemmat om att definiera alla missioner och andra insatser, riskerade
vilka problem mellan parterna som måste
ett unikt ultimatum, nu med ryskt och kivara lösta innan en fredlig separation skulle
nesiskt stöd: stoppa striderna, dra tillbaka
vara möjlig. Starkt och tydligt villkorande
truppen, återuppta förhandlingar, slutför
skulle politiskt gynna den part, Khartoum, dessa förhandlingar med en uppgörelse (om
som skulle kunna bromsa allt och säga veto de olösta frågorna), annars vankas sanktioner
till allt som skulle vara viktigt för den nya eller värre. Fungerade det? Mja. så där, det
statens livsduglighet. Men å andra sidan, utan blev i alla fall steg mot en slags överenskomkonditionalitet beträffande betingelserna melse som gav relationerna mellan de båda
för en fredlig separation vore riskfyllt och Sudan chans att linka vidare.
farligt, i varje fall på lite sikt, för alla, också
Men då hade jag hunnit lämna det kringoch inte minst för sydsudaneserna.
flackande sändebudslivet, med besök på
Men i fallet Sudan/Sydsudan blev det, ”by platsen (kantat med ständiga bekymmer
default”, så att egentligen inga alls av de
med att med ges visum av misstänksamma
stora problemen mellan landsdelarna blev sudanesiska myndigheter) parat med allelösta innan dynamiken mot självständighet handa möten i Addis, Bryssel, New York
helt tog över. Listan över olösta problem och Washington m m. Mitt sista tjänste
var skrämmande lång när det var dags för åliggande som svenskt särskilt sändebud (ett
”jublet i Juba”, självständighetsfirandet un- uppdrag per definition avslutat i och med
der stort internationellt pådrag; vad skulle CPA-processens problematiska avslutande)
hända med alla sydsudaneser som fastnat i blev att hålla ett föredrag på sudanesiska
Khartoums ytterområden, vad skulle hända UD för något 50-tal diplomater om erfamed det omstridda området Abyei, hur skulle
renheterna av den svensk-norska separatiooljeinkomsterna fördelas, hur skulle de nya nen 1905, samma år som provinsen Abyei
gränserna demarkeras och övervakas, hur administrativt fördes till norr genom ett
skulle parterna hantera alla kringströvande då tämligen okontroversiellt beslut av den
miliser i de oljerika gränsområdena o s v, brittiska kolonialmakten. Titeln på föredrao s v? Och knappt hade jublet i Juba klingat get, tänkt som fredsfrämjande exempel, var
av förrän Khartoum invaderade Abyei och ”Peaceful divorce”. Det kan inte uteslutas
sade upp bekantskapen med FN-missionen att en eller annan norrman inte helt skulle
UNMIS (som senare fick efterträdas av gilla hur jag försökte skildra den händelsen
UNMISS med mandat endast att verka i så att tillämpligheten på det sudanesiska
Sydsudan) varvid de nu uppblossade stri- skilsmässoförfarandet fick relevant belys170
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ning, t ex jämförelsen mellan den norska fått anledning att framföra till norska kolfolkomröstningen 1905 och den sydsuda- legor – det stående skämtet var att jag som
orsak (sic!) till kriserna i dessa länder och
nesiska 2011.
som nu anlänt till Norge... håll i er, vad ska
Så jag fick på avstånd och befriad från
nu hända här!?
ansvar ta del av att helvetet i stället bröt loss
Jag fick senare anledning att i rapportform
efter kort nådatid i den nya staten Sydsudan,
återkomma
till detta skämt när det visade sig
i december 2013, ett etniskt-politiskt inbördeskrig som blev ett av de brutalaste och att den ”osynliga handen ”(motsv) ville att
mest destruktiva i Afrikas historia, om än i även ambassadörsposten i fredliga grannlansvår konkurrens. Så hemma på kammaren det Norge inte skulle vara helt befriad från
grunnar jag numera på den svåra frågan om krishanteringsatmosfär. Det handlade om
något av detta elände hade kunnat undvi- ”århundradets affär” av stor säkerhetspolitisk
kas eller förebyggas, om det internationella och försvarsindustriell betydelse, Saabs och
samfundet, svårt desillusionerat efter alla år Sveriges förhoppningar om att till F16- och
av sudanesiskt brödrakrig och futila fredsan- JSF-kandidatlandet Norge kunna exportera
strängningar, hade kunnat agera annorlunda, Gripen. En uppgörelse om denna viktiga sak
om delningen sist och slutligen var en klok skulle för Saab innebära storartat intressanta
strategi (jfr dilemmat ovan), vilka lärdomar vidare möjligheter i andra F-16 länder, för
som ska dras. Hade man bort trotsa de up- Sverige (och Norge) innebära historiska steg
penbara svårigheterna och tydligare ställa mot närmare svensk-norskt och nordiskt förvillkor för separationens godtagbarhet? Jag svarspolitiskt och försvarsindustriellt samarkände hursomhelst starkt den där dagen i juli bete. I den omgivande politiska miljön – enligt
2011, när prestigestinna aktörer triumferade överenskommelse med norska vederbörande
strikt skiljt från flygplansfrågan – skedde en
över den sydsudanesiska självständigheten
trots att alla borde ha sett hotande kaosmoln imponerande upptrappning av det svenskvid horisonten, att naivitet knappast duger norska samarbetet på olika områden
Bakgrunden var att Norge tidigt listat sig
som vägledande norm i det internationella
för
och investerat i ett partnerskap om det nya
fredsarbetet. Samtidigt: här finns uppenbaramerikanska
multi-role-planet Joint Strike
ligen inga enkla lösningar.
Fighter (JSF) som framtida ersättare av F16flottan, en inriktning som dock hamnade i
Norge 2008
fråga vid den röd-gröna norska regeringens
Då hoppar jag tillbaka, apropå ”peaceful tillkomst 2006, året efter markerandet av 100
divorce”, till åren i Norge, broderlandet. årsdagen av den fredliga skilsmässan mellan
Och jag ska hålla mig kort, som sig – ännu – Sverige och Norge, och Socialistisk Venstres
bör. ”Ambassadören som gillar action” skrev inträde för första gången i regeringsställning.
alltså Värmlands Folkblad i en presentation Efter inledande SV-motstånd mot att alls
av mig, med tanke på vad reportern erfarit skaffa nytt stridsflygplan, och stark skepsis
om mina tidigare, en aning utsatta, poster mot att i så fall satsa amerikanskt (oaktat
i kris- och krishanteringsmiljöer. Det var traditionen av starkt norsk-amerikanskt samuppenbarligen inte jag som uttryckte mig arbete särskilt på luftförsvarsområdet), blev
så, att jag skulle ”gilla action”, men själva till sist den röd-gröna kompromissen att
berättelsen om mina erfarenheter från länder trots allt öppna upp en tender med fler tävmed statskupper och kriser hade jag också lande. Och då såg Saab sin (oväntade) chans.
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Liksom bl a konglomeratet Eurofighter. Och
så började det att skissas på vad som skulle
kallas århundrades affär, minst i nivå med
Volvo-affären som havererat några år tidigare. På slutrakan (sedan Eurofighter dragit sig ur i misstankar om orent lopp och
förutbestämt resultat) kom det att handla
om en norsk duell mellan förespråkare för
det svenska alternativet – som särskilt betonade betydelsen för industrisamarbete
och utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet i stort – och dem som framhöll
prestanda, USA-samarbete, transatlantiskhet
m m. Och i norska medier utspann sig en
debatt kring frågan om det gick att ”stole”
på svenskarna, oaktat alliansskillnaderna.
Och historiska minnen.
Det norska beslutet, som föregåtts av extrem sekretess i hanteringen, kom den 20
oktober hösten 2008 och blev en chock för
den svenska och svensksympatiserande sidan
av saken. I triumfatoriska ordalag meddelades, med champagneglas i hand, att Norge
valt amerikanska JSF, att JSF var överlägset
Gripen i alla relevanta avseenden, i själva
verket det enda alternativet som faktiskt
levde upp till Norges operativa krav, att valet
av JSF skulle vara till industriell fördel för
norska intressen, särskilt Kongsberg, och
– särskilt anmärkningsvärt – att noggrann
expertanalys visat att JSF-alternativet i själva
verket var billigare i inköp och drift för (SV
och) de norska skattebetalarna.
Utfallet av en stor svensk exportansträngning under en lång och krävande process
hade alltså blivit något av en svensk mardröm, deltagandet i den norska tävlingen
hade, till följd av den norska (koalitionsstrategiskt grundade?) argumentationen i
beslutsmotiveringen, enbart och entydigt
negativa konsekvenser för svenska Saab/
FMV. Inför bestörta svenska interlokutörer förklarades ställningstagandet med dels
att genomförda simulationer på grundval
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av parternas inlämnade underlagsuppgifter
gav solklart utslag till JSF:s fördel, JSF som
därtill var enda alternativ med (framhölls det
nu) för norska operativa behov nödvändig
stealthteknik. Simulationernas obarmhärtigt tydliga resultat och ekonomisk expertgranskning hade sedan gjort det börstekniskt
nödvändigt att anlägga extrem sekretess och
överrumplingstaktik. Sorry, men så var det,
så fick det bli.
Det var för en svensk ambassadör mycket
märkligt att den kvällen titta på norsk TV
hur det skålades, på försvarsministernivå,
i Kongsberg, hur det triumferades. Den
svenske ambassadören skulle ju vara kvar
ytterligare halvtannat år och försöka fullfölja ett konstruktivt jobb i andan av den
samarbetsentusiasm som nu ersatts av en
bilateral surhet som svensk sida dock måste
dölja så gott det gick – vi hade ju försäkrat
att vår samarbetsvilja endast indirekt, om
alls, hade med flygplansaffären att göra. Jag
skulle fortsätta att ha god kontakt med de
regeringsföreträdare som tidigare försäkrat
mig om att god förvarning skulle ske och alla
tänkbara hänsyn tas till den förlorande parten
(för att inte skada den på andra marknader!).
Och intresset i Stockholm/Rosenbad (m fl
byggnader) för att besvara mina mail och
andra kontaktförsök sjönk snabbt ner mot
nollpunkten. Ambassadören som i Värmlands
Folkblad påstods ”gilla action” tyckte nog då
att hans/mina uppgifter i Turkiet, Jugoslavien
och Makedonien, mm, hade varit enkla, och
tacksamma, i jämförelse.

Reflexioner
Texten här handlar alltså, med norskt undantag, om viktiga skeden i ett antal komplicerade länders politiska utveckling, när det stod
och vägde och den slutliga färdriktningen var i
grunden oviss. Och om mina egna upplevelser
av dessa krisögonblick, på plats diplomatiskt
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som aktör i vissa fall, som observatör i andra.
Det handlar alltså om memoaravsnitt inom
ramen för en viss tematik, i kortform. Med
Sudan/Sydsudan som undantag handlar det
om viktiga händelser i Europa eller alldeles
intill. Ett deltema avser frågeställningen,
den mer kontrafaktiska, om vad som hade
skett ”om inte...”, och, i förekommande
fall, om det internationella samfundet hade
kunnat agera annorlunda och klokare, och
vilka lärdomar som eventuell borde och kan
dras av krishanteringen. Ett annat deltema
är att summera, i urval, vad en diplomatisk
karriär kan innehålla, oavsett om vederbörande ”gillar action” eller inte. Normalt sett
handlar ju en UD-karriär (motsv) mer om
pliktuppfyllelse, och lojalitet.
Hur viktiga var då de händelser i respektive
länder som jag bevittnat och här beskriver, i
perspektivet av vad som hände sedan?
Beträffande Spanien, där händelserna 1981
handlade om både återställandet av demokrati och rättstat efter åren med Francodiktatur och inlemmande av Spanien i de
euroatlantiska värde- och säkerhetsstrukturer
och att de ägde rum under pågående arbete
med att så småningom avveckla det kalla
kriget, kan sägas att inlemmandet tog fart
direkt efter kuppförsöket, med Nato- och
EU-medlemskap som avgörande manifestationer. Även långt in på 2000-talet fortsätter
dock Spanien och den spanska demokratin
att kämpa med de regionala slitningar som
i hög grad skapade inbördeskrig och därefter Franco-diktatur. I ett läge då särskilt
den katalanska frågan tär på den spanska
sammanhållningen har ekonomiska kriser
bidragit från sitt håll för att skapa ett delvis
nytt partipolitiskt landskap. A luta continua,
som det kända valspråket löd, på annan
kontinent.
Och vad hade hänt om Tejero och hans
sympatiserande generaler hade lyckats den
gången, med den spanska demokratin och,

för den delen med ESK:s strävan att lägga
grunden för en ny säkerhetsordning i Europa
(den som Putin utmanar idag!)? Förmodligen
bara en försening, i en utveckling som knappast kunde vändas.
Och Turkiet? Ett ämne för en alldeles för
lång berättelse. Kemalistkrafterna lyckades
hejda islamismen 1997, men segern var kortsiktig och dyrköpt. Efter ”The post-modern
coup” följde några år av koalitionsregeringsrabalder utan kraft och förmåga att styra
in landet på en vettig kurs (men trots det
accepterades Turkiet som kandidat till EUmedlemskap 1999, under det finska ordförandeskapet, med ytterst tveksam grund i
Köpenhamnskriterierna). Och så störtades
landet in i sin värsta ekonomiska kris, och
de turkiska väljarna straffade ut de gamla
partierna för detta, samtidigt som islamist
rörelsen passade på att reformera sig till AKP,
med val- och västsympativinnande budskap
om demokrati, rättstat, EU-anpassning och
IMF-dikterade ekonomiska reformer. Vilket
banade väg för en ekonomisk och politisk
AKP-framgångsaga under de första 10 åren.
AKP under ledning av starke mannen Erdogan
har i val efter val lyckats konsolidera sin
makt och under senare år gått vidare med
att greppa makten även över justitiesektorn,
affärslivet och mediamarknaden och utbildningsväsendet på olika nivåer, samtidigt
som den kurdiska frågan gått i nedåtspiral,
från fredsförhandlingar till öppet krig med
PKK-gerillan, allt komplicerat av för Turkiet
bekymmersamma utvecklingar i inbördeskrigens Syrien och Irak.
Den turkiska, Ataturk-inspirerade kemalismen motiverade, inför klentrogna åhörare i
väst, sitt hårdhänta försvar för den statsgrundande sekularismen och västerländskheten
med att dessa värdens fiender fanns överallt,
hotande runt varje hörn: islamismen i det
gradvis alltmer entydigt islamska samhället,
separatismen, särskilt den kurdiska, den
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armenska revanschismen (jfr 1916) och så
höger- och vänsterextremismen under det
kalla krigets förhållanden, och dessa olika
hot varierade över tiden i prominens, motiverande alla dessa militära ingripanden, till
sekularismens och den territoriella integritetens försvar. Mot den trista bakgrunden i
en oerhört komplicerad socio-politisk miljö
kunde det nya, reformerade islamistpartiet
AKP, ses av både de anatoliska massorna,
storstädernas vänsterliberaler och västvärlden som något av en stabiliserande befrielserörelse. Men det var då. Nu har historien
vridits ett varv till, och de förtryckta har – till
stor sorg för tidigare sympatisörer, blivit de
nya förtryckarna. Just när detta skrivs trängs
på banan stora dilemmafrågor kopplade till
den nya flyktingkrisen. Det anade inte de
post-moderna generalerna 1997, men jag
kan intyga att de såg det som sin beklagliga,
traditionella plikt att gripa in när landet så
uppenbart var utsatt för politisk vanvård
och farlig kurskorrigering.
Frågan är, faktiskt, vad dagens generalitet
(hårt tilltufsad av regimens revanschistiskt
hårdhänta behandling när chansen till det
infann sig) mellan skål och vägg har att
säga om politisk vanvård och farlig färdriktning.
Därmed förstås inte sagt att historien har
gått i mål – omkastningar har som sagt skett
förr, och kommer att inträffa igen, oklart
när.
Och vad med Jugoslavien, FRY? Också
det givetvis en alldeles för lång berättelse. I
dagarna har val hållits i Serbien, och den
reforminriktade och EU-vänliga sidan vann
klart. Gott så, men vägen har varit lång och
krokig. Den jugoslaviska federationen, den
mellan Serbien och Montenegro, gick aldrig
att rädda, hur mycket den nationalistiske presidenten Kostunica än försökte. Djukanovic
och hans folk i Montenegro hade fått smak
för Alleingang och möjligheter till maktspråk
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förelåg inte, inte efter allt det som varit. Alltså
återstod av federationen enbart Serbien och
där var Zoran Djindic den övermäktige motståndaren – tills hans mördades av någon
halvskum extremist några år senare. Och så
gällde det Kosovo, denna för serbnationalister
så traumatiska fråga. Med omvärldsstöd (i
väst) kunde den kosovoalbanska ledningen,
efter kompromisstrasslande om den serbiska
minoritetens ställning, tvinga till sig en självständighet som dock fortfarande inte erkänts
av regionpolitiskt känsliga EU- länder, som
Spanien. Grannskapet med Republika Srpska
i grannlandet Bosnien-Hercegovina – och
därmed kvardröjande kopplingar till det bosniska inbördeskrig som Milosevic hade (om
än diskret) medverkat till komplicerade och
fördröjde ytterligare. Så vägen till Serbiens
befrielse från fjättringen vid sin historia är
säkert fortsatt lång, och vägen till idag från
händelserna den dramatiska hösten 2000 och
den historiska brytpunkt som dessa innebar,
i och med befrielsen från Milosevic-regimens
låsningar, har också varit lång och seg.
Så jublet över Kostunicas m fl seger över
Milosevic den gången innehöll, tvingas jag
säga, stora portioner naivitet, beskäftighet
och prestigelåsning. Många ytterligare tankar
finns att tänka om EU:s och västs prestationer för att skapa fred i det oroliga Balkan,
efterkloka tankar, förvisso, men dock tankar.
Snart 20 år är en lång tid. Man borde ha
hunnit långt. För egen del har jag sedermera
erfarit, genom förre amerikanske ambassadören i Belgrad, Bill Montgomery, att jag,
fortfarande, benämns ”The devil of Belgrad”
i kretsar som, fortfarande, grubblar över hur
Milosevics fall egentligen gick till och som
tror sig veta att det fransk-svenska ordförandeskapet, i frånvaro av andra representanter
för illasinnade utländska krafter när det begav
sig, måste ha spelat en djävulsk roll.
Och Makedonien, arma Makedonien!?
Varför arma, frågar sig måhända turisten

ANALY S & P E RS P E KTIV

som idag besöker Skopje och häpnar över all som Sydsudan steg ner i december 2013.
frapperande modernitet, alla praktbyggnader, Hade detta elände kunnat förutses? Hade det
alla mot grekisk historicism och namnkäns- kunnat undvikas? Hade det internationella
lighet uppkäftiga jättestatyer?
samfundets olika aktörsgrupper, FN, EU, AU,
Makedonien skulle ju vara EU:s parad- IGAD och andra, kunnat agera annorlunda,
exempel på lyckad krishantering, EU skulle
smartare, hade det trots allt (verkligen trots
likt en Vergilius leda Dante/Makedonien allt) varit bättre att vänta med delningen
– detta historiskt så hårt prövade land (läs och i stället rikta ansträngningarna mot att
Kaplans Balkan Ghosts) – hela vägen genom frampressa regimförändring i Khartoum och
Purgatorio (stabilisering) till Paradiso (EU- kanske också Juba, borde man ha dragit i
medlemskapet), och lyckades nästan, eller en nödbromsen när man såg att utvecklingen
god bit på vägen. Med stark och prestigestinn började skena mot en kaotisk delningspropolitisk vilja från EU:s sida förlänades landet cess utan att det fanns på plats lösningar på
kandidatstatus hösten 2005, trots alla de till- problem som måste lösas om man ville se
kortakommanden som särskilt hösten 2004 en ”peaceful divorce”?
höll på att välta Ohrid-processen, med ytterst
Eller var det kanske så att Sudan-krisen
ovissa konsekvenser för både det interetniska – likt bl a Syrien-krisen idag – hade blivit
slavmakedonsk-albanska förhållandet och alldeles för regionaliserad och internationaliden pan-albanska sakens befarade utveck- serad för att möjliggöra ett samlat rationellt
ling. För EUSR under den resan handlade
agerande, resulterande bl a i låsningar i FN:s
det alltså om en påtaglig framgång, trots allt säkerhetsråd mellan ett notoriskt Khartoumtrist käbbel med EU- kommissionen. Men fientligt USA och ett notoriskt motsträvigt
så hade vi namnbråket med Grekland, den och Khartoum-vänligt Ryssland/Kina – för
fråga som alltså flammade upp mitt under att inte tala om all regional inblandning
kriserna hösten 2004 till följd av ogenom- på respektive sidor? Finns f ö idag lärdotänkt amerikansk välvilja, och det bråket har mar från Sudan/Sydsudan-hanteringen som
blockerat vidare framsteg för Makedoniens kunde komma till nytta i Syrien och/eller
del i både EU och Nato. Och resulterande Irak? Och så har vi, inte att förglömma, det
alienering har skapat politisk vilsenhet i utländska intresset för Sudans och, framför
den inhemska politiken. Mycket står och allt Sydsudans, oljetillgångar. Tillkommer
stampar, och stampande präglar också det så reflexionen om olika krisers och krigs
politiska klimatet, med risk att interetniska varierande grad av internationellt fokus, i
motsättningar flammar upp igen. Med risk regeringar och medier.
numera – då Greklands svaghetstillstånd gör
För 10 år sedan var Darfur den stora,
det illusoriskt att förvänta sig kompromiss- brett engagerande saken i världens huvudvilja – att EU tappar sugen och ger upp sin
städer. Idag är situationen knappast, om alls,
stora investering.
bättre. Hybridmissionen (mellan FN och AU)
Om man säger arma Makedonien, vad UNAMID knegar på, under allt större svårigska man då säga om Sudan och Sydsudan? heter och allt högre grad av ifrågasättande (i
Båda länderna, och särskilt Sydsudan, har både Khartoum och New York!). Så vad har
ju blivit exempel på att värsta fallet faktiskt vunnits, vad har lärts? För 5 år sedan talade
blir fallet. Det förblir overkligt att jämföra alla om det nya landet Sydsudans heroiska
det naiva och likaledes prestigestinna jublet tillblivelse, särskilt i länder i väst som kände
sig vara barnmorskor för världens nyaste och
i Juba i juli 2011 med det levande helvete
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mest underutvecklade land. Sedan dess: strider i Darfur, Blue Nile och South Kordofan
i Sudans södra delar – vem talar och skriver
om det nuförtiden? Och så det katastrofala
inbördeskriget i Sydsudan: hur mycket talas
om det numera? Vem känner ens till att ett
fredsavtal nu äntligen undertecknats och
börjat implementeras, ett avtal som dock
är påtvingat utifrån och som bl a innebär
att inbördeskrigets båda huvudkontrahenter, presidenten Kiir och oppositionsledaren och krigsherren Machar, nu förväntas
samregera, i en transitionsprocess. (ett ord
man annars förknippar främst med Syrien,
arma Syrien!)? Men man kan förstås citera
Karl XIV Johan när han passerade igenom
Åmål: ”Alltid något!”
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Konkurrensen om den internationella mediauppmärksamheten har blivit mördande.
Så det internationella fredsarbetet knegar vidare, nu i motvind och på basis av en
mängd erfarenheter av frustrerande svårlösta
fall, i insikt om att ett rikt mått av exempel
finns på att utvecklingen ibland faktiskt går
bakåt.
Jag har inte glömt Norge. Jag glömmer aldrig Norge! Men inte heller Spanien, Turkiet,
Jugoslavien, Makedonien och Sudan.

Författaren är fil dr, f d generaldirektör och
ambassadör samt är ledamot av KKrVA.

LITT E RAT U R

Die Kanslerin
av Bo G Hall
titel:
Angela Merkel
författare:
Stefan Kornelius
förlag:
Historiska Media, Falun 2016
i närmaste hjärtevarma ordalag har hon att följa CDU-politikern Merkel på nära håll
fått smeknamnet ”Den tyska Förbundsre under många år – uppehåller i själva verket
publikens egen lilla Mutti” och under en lång täta kontakter med henne ända sedan 1989.
tid kunnat åtnjuta ett rekordhögt förtroende Läsaren möter en genomarbetad och trobland väljarna. Men i andra delar av Europa värdig presentation av Frau Merkel – även
– särskilt då i Grekland – har hon drabbats av om man emellanåt hos författaren anar en
direkt ärekränkande tillmälen och hatfyllda i grunden mycket uppskattande och förståkarikatyrer. Det har till och med hänt att ende inställning till henne.
Född och uppvuxen i DDR har hon under
hennes rundnätta, normalt så godmodiga
ansikte avbildats med en Hitlermustasch. hela sin politiska karriär fått söka sig fram
Samtidigt kan inget tvivel råda om att hon på sin väg mot Europa. Under den östtyska
numera på ett självklart sätt är den europe- regimens sista dagar var hon talesperson för
iska kontinentens främsta statsman – eller Lothar de Maizières dåvarande regering och
snarare – kvinna – även om konkurrensen för kunde då in på skinnet erfara hur brutalt den
närvarande tyvärr måste karaktäriseras som Europeiska gemenskapen ibland uppträdde.
direkt skral. I en rad olika sammanhang har När D-marken infördes över hela området
hon visat sig besitta en märklig förmåga att – växelkursen var som bekant två mot en –
stå pall i blåsväder. Åtminstone hittills bör kollapsade sålunda omgående hela det östdet kanske tilläggas – ty i skrivande stund tyska jordbruket. I stället vällde en lavin av
har vindarna börjat närma sig orkanstyrka livsmedel in från väst; varor från EG:s starkt
som en följd av hennes regerings verkligt subventionerade agrikulturell sektor.
Merkel föddes alltså inte in i unionen utan
generösa attityd i flyktingfrågorna.
Det handlar alltså om Die Kanslerin i påpekar gärna att hon under trettiofem år
såg Europa utifrån. I själva verket har hon
Berlin, Angela Merkel, och då i första hand
hennes roll som utrikespolitiker. Som sådan tillägnat sig sina kunskaper om Europa sucporträtteras hon i relativ helfigur i denna cessivt; inte minst i form av utförliga samtal
nya bok av journalisten Stefan Kornelius, med sina medarbetare som förklarat det
till vardags utrikeschef vid den ansedda västeuropeiska arvet. Efter att efterhand ha
Süddeutsche Zeitung. Tidningen utkommer manövrerat sig upp till makten i CDU – efter
i München och brukar politiskt placeras Helmut Kohls fallissemang – debuterade hon
någonstans mellan fridemokraterna och so kort före jul 2005 som regeringschef i det
cialdemokraterna. Han har haft möjlighet Europeiska rådet. Där utgjorde hon i reali177
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teten ett oskrivet blad i sina kollegors ögon.
Men under detta toppmöte förhandlade hon
fram en ny EU-budget och satte sig genast
i respekt. Utan jämförelse bäst förberedd
av alla regeringschefer förde hon enskilda
samtal med var och en av dem; hela tiden
fast besluten att komma fram till en kompromiss. Motståndarna besegrade hon med
fakta, bemötte hela tiden deras argument
med bättre motargument och tvang slutligen
gruppen – där hårdföra aktörer som Blair,
Chirac och Kaczynski ingick – till enighet.
Enligt Kornelius blev hon enormt uppskattad för vad hon lyckades åstadkomma den
natten.
I en lättläst och koncis prosa skildrar boken en mycket målmedveten och genomtänkt
regeringschef som ser politiska processer
som något man ska ta sig igenom metodiskt.
Runt sig har hon under åren systematiskt
samlat ett antal mycket kompetenta medarbetare – flera av dem kvinnor – som är
helt lojala med sin chef och vet att hålla tyst
när så behövs. Sedan hon med deras hjälp
identifierat en fråga och införlivat den i sin
tankevärld delar hon upp den i ett antal
underproblem och börjar sedan lösa dem. I
det fortsatta arbetet ingår så enskilda samtal, följda av möten i mindre grupper innan
det hela utmynnar i överläggningar med
många deltagare. Inför toppmötet i Bryssel
2007 gick enligt Kornelius Merkel – likt en
föreståndare vid ett vandrarhem – bildligt
talat från rum till rum och var till slut den
enda som kände till var smärtgränserna gick
bland samtliga deltagande stats- och regeringschefer. På så vis enades man till sist om
innehållet i vad som kommit att kallas för
”Lissabonfördraget”.
Merkel fick alltså kämpa sig till sitt Europa.
Ofta har hon presenterat sina idéer genom
att hålla tal; allra helst inför förbundsdagen
men ibland vid andra högtidliga tillfällen.
Särskilt två av hennes anföranden lyser med
en alldeles särskild styrka. Det ena var när
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femtioårsjubileet av Romfördraget firades
i den tyska huvudstaden i mars 2007. Då
tog hon tillfället i akt att tala om friheten;
i själva verket hennes livs stora tema. ”Att
tro på frihetens kraft är att tro på männis
kan. Det är hon som står i centrum”. Nästan
profetiskt tillade hon ”Att stå still är detsamma som att gå bakåt. Att bygga upp
förtroenden tar årtionden. Arr rasera dem
går på en dag”.
Än mera betydelsefullt – som bevis på hennes relation till vår kontinent – var kanske det
intensivt kända anförande som hon höll två
månader tidigare inför Europaparlamentet
i Strasbourg; säkert det viktigaste tal hon
höll kring temat EU innan krisen bröt ut.
Som svar på frågor om vad Europa är bra
för valde Merkel då tre nyckelord: mångfald, frihet och tolerans. Och så återkom
kopplingarna till det viktiga frihetsbegreppet. ”Mångfalden kommer inte att bestå
utan att gå hand i hand med friheten i alla
dess former. Där friheten begränsas förtvinar
vi”. Slutsatsen blev att om vi européer ska
kunna och orka ta ansvar för mångfalden
så krävs tolerans.
Om detta skriver Kornelius begåvat och
insiktsfullt och ger därför en mycket god
bakgrund för den som vill förstå i Tysklands
centrala roll i all den dramatik som för närvarande karaktäriserar skeendet i Europa.
Men givetvis behandlar boken åtskilligt annat
av stor betydelse där Frau Merkel stått och
står i fokus. Till vad som sålunda inte finns
plats att kommentera i denna anmälan hör
det som initierat redovisas om relationerna
till USA liksom till Putins Ryssland. Den som
vill få en redovisning av hur tankegångarna
gått och går i kanslersborgen i Berlin – och
vilka huvudaktörer som där finns kring Die
Kanslerin – kan genom denna bok stilla
mycket av sitt lystmäte.
Författaren är fil dr, f d kommerseråd och
ledamot av KKrVA.

LITT E RAT U R

Franska kärnvapen
av Lars Wedin
titel:
Essai nucléaire. La Force de frappe française
du XXIe siècle : défis, ambitions et stratégie.
författare:
Philippe Wodka-Gallien
förlag:
Lavauzelle, 2014

kärnvapnen är mer aktuella än någonsin.
För det första utnyttjar Ryssland sina kärnvapen, framför allt den mobila roboten Iskander,
för att hota och skrämma på ett nytt sätt;
bland annat de baltiska staterna och Danmark
har utsatts för detta. Det är här inte längre
fråga om defensiv avskräckning utan om
en offensiv informationsoperation. För det
andra försöker de svenska ”isolationisterna”
att använda kärnvapenargumentet för att
motarbeta svenskt samarbete med Nato.
Böcker om kärnvapen tenderar att vara
tekniska och/eller moraliskt-politiska och
plädera för nedrustning. Det gör inte denna lättlästa bok om de franska kärnvapnens historia och strategiska nytta. Philippe
Wodka-Gallien är specialist på vapen och
vapenteknologi. Han har tidigare gett ut en
omfattande uppslagsbok över kärnvapenavskräckningen (Dictionnaire de la dissuasion,
Rennes, Informer, 2011).
Bokens målsättning är att ge en översikt
över de strategiska fördelar som Frankrike har
fått och får av sina kärnvapen. Författaren
konstaterar helt frankt att ”bomben” är
en bra sak för försvaret av Frankrike och
dess invånare. Den som letar efter argument

mot ”bomben” blir alltså besviken. Å andra
sidan finns det gott om sådan litteratur; ett
relativt nytutkommet exempel är Jacques
Villain, Le livre noir du nucléaire militaire,
Fayard, 2014. Om man tycker att WodkaGallien är ensidig så är det ingenting mot
vad Villain är.
Det är viktigt att känna till bakgrunden
till de franska kärnvapnens tillkomst. Grund
läggande är de stora nederlagen 1870, 1914
och, framför allt, 1940, vilket lett till slag
ordet: ”Aldrig mer” (ska fransk mark ödeläggas i ett markkrig). Ett annat grundläggande
argument är erfarenheterna från Suez, då
USA och Sovjet tillsammans hindrade en
fortsättning på den då pågående brittisktfranska operationen. Konklusionen var att
Frankrike inte kan lita på något annat än
sitt eget försvar. Ett tredje argument lade
Castex fram i en artikel redan 1945: kärnvapnet är en ”strategisk utjämnare”: även
en liten stat kan nu tillfoga en stormakt
oöverskådliga skador.
Wodka-Gallien skildrar relativt översiktligt
de franska kärnvapnens och därmed förbundna militära förbands historik. Vi behöver inte
gå in på detta här – den intresserade hänvi179
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sas till recensentens Marianne och Athena.
Franskt militärt tänkande från 1700-talet
till idag. (Försvarshögskolan 2007).
Boken innehåller också en allmän analys
av kärnvapnen i dagens värld. Även om
avtalet med Iran, som tillkom efter det att
boken publicerades, faktiskt skulle hålla kan
man konstatera att en kärnvapenfri värld
är långt borta.
Idag består den franska kärnvapenstyrkan av två komponenter. Den viktigaste är
de fyra strategiska atomubåtarna, vardera
med 16 interkontinentala robotar av typen
M51 med räckvidden 8 000 km, varav en
ubåt alltid är till sjöss. Detta är ett andraslagsvapen vars uppgift är att avskräcka från
kärnvapenanfall mot Frankrike. Den andra
delen är den flygburna medeldistansroboten
ASMP-A med räckvidden 500 km. Denna bärs
av tre flottiljer ur flygvapnet – ombeväpning
pågår från Mirage 2000N till Rafael samt
två flottiljer hangarfartygsbaserat flyg med
Rafael. Till dessa primära styrkor kommer en
lång rad nödvändiga stödfunktioner: kommunikationssystem, lufttankning, minröjning
etc. Varje gång en strategisk atomubåt löper
ut respektive in måste en stor operation
genomföras för att hindra varje eventuellt
försök till anfall.
Det förekommer en debatt om kärnvapnens vara eller inte vara i Frankrike. Denna
rör emellertid främst den flygande komponenten, som är ifrågasatt av kostnadsskäl. I
stora drag råder det dock politisk konsensus
över partigränserna om att kärnvapnen är
nödvändiga även i framtiden.
Vilka är då motiven för kärnvapnens fortsatta plats i franskt försvar? För det första
finns det en lång rad ekonomiskt-industriella
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skäl: de är relativt billiga och bidrar till att
behålla fransk industriell förmåga. Ett annat motiv härrör från icke-spridningsavtalet:
en nedrustning kan inte kompenseras av en
återupprustning i ett skärpt läge. Men de
viktigaste skälen är strategiska-politiska.
Frankrike är permanent medlem av säkerhetsrådet, vilket medför ett särskilt ansvar
avseende krishanteringsoperationer (OPEX).
Dessa är i hög grad personal- och materiel
krävande men möjliggörs av att det egna
territoriet är skyddat av kärnvapnen. De
strategiska atomubåtarna ger här ett grundskydd medan de flygburna kärnvapnen ger
en möjlighet till manöver i spannet strategisk kärnvapeninsats-konventionell insats.
Därmed skapas en helhet som gör att en
potentiell fiende inte kan anfalla franska vitala intressen – dit exempelvis hangarfartyget
sannolikt hör – utan att riskera ett motdrag
i form av en större eller mindre kärnvapeninsats. Det är denna osäkerhet hos en potentiell angripare i kombination med politiska
signaler som är avskräckningens kärna.
Ett annat argument är att ett Frankrike
utan kärnvapen inte längre vore en stormakt
och följaktligen skulle förlora sin plats i säkerhetsrådet. Ett argument som låter konstigt för en svensk. Slutligen bör nämnas att
Frankrike alltid har betraktat kärnvapnen
som politiska vapen som verkar genom sin
potential; de är inte slagfältsvapen.
Boken rekommenderas till alla som är
intresserade av Frankrike, Europa och strategi.
Författaren är kommendör, Directeur des études, Institut Français d’Analyse Stratégique
och ledamot av KKrVA.

LITT E RAT U R

Om det kalla krigets Maginotlinjer
Av Olof Santesson
titel:
Fighting the Cold War. A Soldier’s Memoir
författare:
John R. Galvin
förlag:
University Press of Kentucky, Lexington 2015

ingen visste hur man säkrast skulle hantera
Röda arméns stållavin. Det verkar, med snart
trettio års perspektiv, vara det kalla krigets
bistra sanning. I Centraleuropa skulle en
angripare mötas längs hela gränsen till DDR.
Det var ett oeftergivligt politiskt krav som
Nato måste finna sig i. Men vore det bra? Att
ett defensivt försvar kanske inte var det militärt optimala vittnar en tidigare befälhavare,
generalen John R Galvin, i sina memoarer.
För förståelsen av det skede vi har bakom
oss är den delen av hans eftertänksamma bok
Fighting the Cold War något av det bästa
som på senare år har skrivits.
Ramen är konventionell, berättelsen kronologisk om en militärs yrkesliv. Till genren
hör beskrivningen av kadettens omtumlande
inträde i det professionella militärlivet vid
West Point i det kalla krigets första år, hunsad
och utskälld av äldre kadetter; en institutionaliserad kamratuppfostran (idag skulle den
kallas obehaglig som pennalism). Vanligtvis
får man tyvärr aldrig läsa hur författaren själv
beter sig när han senare själv får chansen att
basa över yngre skrämda nykomlingar. Så ej
heller här. Men Galvin, av vänner och kolleger
kallad Jack, är ingen knekt som det går tolv

på dussinet av. I både vetenskapssamhället
och försvarsväsendet hyllas han för sin bredd
som soldat, intellektuell och statsman. Han
blev bl a mentor till den mer ryktbare, sen
något beryktade generalen David Petreaus,
som skrivit bokens förord.
Framställningen riktas till den militärt
och militärhistoriskt engagerade men passar den läsare som kan intressera sig för ett
människoöde och hur det speglas i den värld
vi lagt bakom oss. Tyngdpunkten här, i en
recension för Akademiens skrift, ligger på
författarens centrala roll i Natosamarbetet
under de år då det kalla kriget alltjämt pågick till synes orubbligt men i själva verket
nalkade slutet. Boken, stadigt fotad i aktiva
år för västvärldens försvar, är skriven av en
man med breda och djupa kunskapsambitioner, ett amerikanskt vittnesbörd milsvitt från
tankevärlden hos de otäckt många som tror
att Donald Trump är räddaren i nöden.
Tidigt framträdde den lovande infanteri
officeren Galvin som språkmänniska och
historiker med tonvikt på den irländska New
England-bakgrunden. Boken kännetecknas
av lika mått skrivarglädje och resonerande
värderingar. Författaren tänker själv, går
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gärna sina egna vägar – som då han några år
efter examen väljer en lärarroll i Sydamerika,
när äregiriga kolleger satsar på uppgifter i
Europa där supermakterna möts och den
stora utmaningen finns. Men han hinner
ändå med att utvecklas till fullfjädrad fallskärmssoldat som förberedelse för det stora
tänkbart hotande kriget.
Med sin självständighet får Galvin senare
skarpa yrkeserfarenheter i den för sextio- och
det begynnande sjuttiotalets amerikanska officerare obligatoriska Vietnamtjänstgöringen.
Han möter både framgångar och bakslag,
innan han i slutfasen når den för en armé
officer åtråvärda positionen som chef för en
stridande bataljon i fält. Uppgifterna på slagfältet beskrivs livfullt och har åtskilligt att ge
den taktiskt intresserade, men karaktäristisk
är författarens tidigt återgivna skepsis om
de amerikanska krigsmålen. Han ifrågasätter, reserverar sig mentalt för inslag i supermaktspolitiken men är lojal mot uppgifterna
och delar helhjärtat grundinställningen att
USA utifrån sin idealisiska självbild har en
mission att fylla i sämre lottade länder. Det
är en karaktäristisk amerikan som talar.
Karriären går vidare, relativt långsamt
som det brukar vara i de lägre graderna, och
med avbrott för universitetsstudier, examina
och lärarjobb vid West Point. Efter många
insatser i stabspositioner, bl a i Pentagon och
hos dåvarande Natobefälhavaren Goodpaster,
genomgick så författaren befordringskommissionens nålsöga och kunde ta det avgörande steget in i generalitetet. Sen började
det gå fort.
Från 1979 vid femtio års ålder blev Galvin
brigadgeneral och underhållschef i en av
USA-divisionerna i Europa, med avbrott för
ledningsuppgiften i en kombinerad spanskamerikansk övning (kunskaperna i spanska).
1981 utnämndes han till generalmajor och
chef för den tungt utrustade och hemma i
USA insatsberedda 24. infanteridivisionen.
182

1983 kom han tillbaka som generallöjtnant
och chef för VII armékåren, den största av
USA:s två i Europa. 1985 gjordes han till
chef för Southern Command i Panama, det
södra USA-kommandot med bekymmer för
bl a fyra mellanamerikanska länder i kamp
mot upprorsrörelser. D v s på sex år från
överste till fyrstjärning general. Och så kulmen: 1987 Natobefälhavare, SACEUR, med
ansvar för Medelhavsområdet inklusive 6
flottan, och chef för de amerikanska styrkorna i Europa.

Militärt och politiskt ansvar
Redan i tidigare befattningar hade Galvin
konfronterats med problemen för försvaret
av Västeuropa i händelse av krig mot de som
man bedömde starkt överlägsna sovjetiska
konventionella stridskrafterna. Nu var hans
uppgift den politiskt-militära att tillsammans
med Natos generalsekreterare hålla ihop
alliansen kring den planering man sedan
årtionden utgick från utan att för den skull
tillräckligt många civila befattningshavare
hade satt sig in i de militära förhållandena.
Bristerna i Natos försvarsplan tydliggörs
mer än man ha blivit van vid.
”Flexible response” var den norm som levde
från John Kennedys presidenttid. Begreppet
ger bilden av att USA med sina bundsförvanter skulle kunna föra rörligt krig, inte bara
i tredje världen utan också mitt i Europa
mot huvudmotparten Sovjetunionen. Vid
den tidpunkt då Galvin efterträdde den kontroversielle generalen Bernard Rogers, som
låg mer eller mindre i fejd om sina väpnade
tillgångar, började många därutöver få ett
intryck av andra genomgripande förändringar
på USA-sidan. Det var Ronald Reagans år
med en ny marin strategi inriktad på att i krig
angripa det sovjetiska hjärtlandet norrifrån
och myntandet av begrepp som AirLand
Battle och Natos FOFA med kraftsamling

LITT E RAT U R

i luften mot en sovjetisk angripares andra
echelong. Men marina och flygardoktriner
styrde inte USA:s och Natos strategi. Den
var byggd på avskräckning och containment,
uppdämning, av Sovjetmakten.
Planeringsförutsättningarna, och det man
på kontinenten regelbundet övade för, var ett
markkrig mot ett sovjetiskt konventionellt
storanfall med eller utan inslag av övriga
WP-styrkor. Här kunde Galvin känna igen
sig, och det han redan som armékårchef
sett var han inte fullt lycklig över. Kvalitativ
överlägsenhet i luften över stridsfältet kompenserade i planerna inte bristen på tillräcklig
Natotrupp för ett operativt och taktiskt beslut
att gå offensivt tillväga på marken om krig
utbröt. Under uppemot två veckor av strid
var målet att försöka hindra sovjetiska genombrott. Därefter, om krafterna inte räckte
till, skulle man tvingas att överväga att sätta
in taktiaska kärnvapen – ett politiskt beslut,
inte lösningen på någonting.
De enligt planeringen främsta förband som
skulle komma i strid – täcktrupperna – utgjordes av kavalleri i en klassiskt framskjuten
position. Men de var inte längre smidiga och
lätta nog att operera långt inne i t ex angriparens flanker. Kavalleriregementena hade
getts lika tunga vapen som man hade i huvudförsvarslinjen, och denna gick dessutom
alldeles framme vid gränsen. Med kravet på
Natoarmén att utan luckor hålla hela den
långa fronten från Östersjön till Medelhavet
hade man knappt några reserver – kanske
en brigad per armékår. Och denna brigad
stod strax bakom, strid på djupet skulle
annars förhärjande komma att föras långt
inne i Västtyskland, hos den nödvändiga
Natopartnern.
Alla visste vad de skulle göra om det kom
ett angrepp. Detaljerna var inskrivna i dokumenten. Vid första fientligheter var det
”bara” att trycka på knappen. Det skulle
gå automatiskt till med förbanden inlåsta

i bestämda avsnitt trots att verklighetens
storkrig torde utspelas i en oöverskådligt
dynamisk miljö. Årliga storövningar fördes
ständigt fram till det stadium då man stod
inför beslutet att sätta in kärnvapen. Galvin
för sin del beskriver sig tidigt att ha sett även
taktiska atomvapen som endast politiska
redskap, inte realistiska krigsvinnare.
Övningsmönstret var svårt att påverka och
kanske ändra. Omsättningen gjorde att vart
tredje deltagande USA-förband var nytt för
uppgiften varje säsong och skulle passas in i
stridsbilden med övning över hela skalan från
larm till uppmarsch och intagande av grupperingar i försvarsposition. Man skulle blott
alltför stelt komma att hålla fast, i bästa fall
med lokala motstötar för att återta förlorad
terräng. Galvin beskriver själv det hela som
en Maginotlinje, dock utan befästningar.

Och Sverige?
Visst känns något igen. Bortse till att börja
med från dimensionerna – och det ovan redovisade kunde tjäna som beskrivning hur vi i
Sverige under det kalla kriget skulle föra försvaret mot ett angripande Sovjet. Visserligen:
Nato utgick ifrån att kunna behöva strida
mot en motståndare totalt överlägsen i antal
på marken, i Sverige räknade man snarast
med omvända siffror. Styrkeberäkningar angav att det t ex krävdes en brigad för att slå
ett tredje delen så stort sovjetiskt regemente,
men så skulle vi endast behöva bekämpa en
mindre del av motståndarens krafter, eftersom
huvuddelen gick fram söder om landet i klassisk europisk krigsmiljö (marginaldoktrinen).
Vi hade inget pansrat kavalleri som kunde
ta upp striden initialt, dock vissa förband
som skulle ta första stöten under det s k Foskedet innan fördelningarna var grupperade.
Sverige kunde till och med i ett desperat läge
ha haft egna kärnladdningar att sätta in, om
Tingsten, Swedlund och Nils Sköld fått som
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de ville och Undén och de socialdemokratiska
kvinnorna inte sagt nej.
De blå försvarsgrenarna ville föra striden
långt fram utanför landets gränser, men det
som huvuddelen av marktrupperna, armén
och kustartilleriet, övades för var att stå
vid kust och gräns för att möta, hejda och
slå fienden. Liksom hos Nato dominerades
övningar av de två förstnämnda termerna.
Vi hade också ett genomarbetat system med
operationsalternativ och en rad deloperationsalternativ, väldigt mycket var föreskrivet
i de styrande dokumenten. Om en angripare
väl tagit sig iland och/eller trängt fram över
gränsen skulle vi ha behövt använda våra
markresurser mot fiendens starka förband
och inte haft tillräckligt med rörliga arméenheter över för att slå mot dennes sårbara
sidor.
Strategiskt hade vi ett visst djup, men
militärt gick det inte att realisera ens med
de markstridskrafter vi hade som mest. När
kraften i försvaret hade tillåtits sina under
flera år började ledningen ersätta hävdvunna
begrepp med att man skulle föra ”försvår
andeoperationer”, d v s fördröjning och det
ord som aldrig användes: reträtt. Strid inne
i det svenska landet var likafullt inget som
systematiskt hade tänkts igenom och övats;
för våra politiker var det nog egentligen
otänkbart. Man avslutade svenska övningar
när det gick hyggligt. Alternativet skulle vara
att regeringen kallade på Nato.

Behovet av rörlighet
Ett centralt problem, liksom för all strid,
gällde hur länge ställningarna skulle hållas.
Vilka var Natos fall alternativet? Man kunde
vika för tidigt, politiskt otänkbart för västtyskarna, eller försvara för länge och förlora all
rörelsefrihet. Som SACEUR hade Galvin velat
se något annat, rörliga operationer. Han lade
ned mycken kraft på att förmå de allierade
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att inse vad ett storkrig skulle handla om. I
början av 1989, året som slutade med murens
fall, genomförde Nato en stor civilt-militär
övning Winterex-Cimex, som bekräftade
vilket enormt kommunikationsarbete och
vilka oändliga överläggningar mellan de
femton partnerländerna (Frankrike utanför
själva den militära organisationen) som en
väpnad konflikt hade medfört för alliansen.
Alla skulle vara med i ödesmättade beslut.
D v s i Pentagon utgick man från att ett beslut
om kärnvapeninsats var USA:s ensak, något
som Galvin strävade efter att hantera och
parera med hänsyn till Natokretsen. Målet
stod klart, men medlen?
Till biografins art hör att författaren gärna
anekdotiskt skildrar sina möten med kända
personer. Galvin berättar t ex om sina intryck av Thatcher, Adenauer, Kohl, lättad
över att få tala på tyska, en trött Gorbatjov
och figurer som Panamas Noriega, Chiles
Pinochet, serbiern Ratko Mladic, de tre sistnämnda precis så obehagliga som man tänkt
sig dem. Intressant är hur ofta författaren
som USA:s befälhavare i Europa vänder sig
till och överlägger med ordförandena för
Förenta staternas gemensamma stabschefer
William Crowe och, alldeles särskilt, dennes efterträdare Colin Power. Detta trots
ett nyligen taget kongressbeslut om direkt
orderlinje från försvarsministern och ytterst
presidenten, den amerikanska försvarsmaktens högste befälhavare, till de beslutsmässigt uppgraderade regionala befälhavarna
(Commanders-in-chief) – med försvarsgrenarnas annars så respektingivande stabschefer
formellt utanför linjen.
Powell var inte en general man gick förbi.
Det märktes inte minst under Kuwaitkrigets
täta kontakter mellan honom och FN-befäl
havaren, Central Commands Norman Swarzkopf. Från Europa kunde Galvin samtidigt med en pågående hemtagning av halva
Europaarmén genom intensivt arbete under
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två månader 1990 sända 90 000 man till
Irakfronten ledda av hans gamla armékår,
den VII, något som positivt i alla fall visade
resultatet av all minutiös planering. Då hade
Berlinmuren fallit. I ett omtumlande skede
var Galvin en trygg ledare av Natos stridskrafter liksom under de förvirrande dagar i
augusti 1991, då några desperata politiker
och militärer som han stiftat bekantskap med
försökte störta Gorbatjov. Samtalen österut
hade dessförinnan varit desto glesare.
I efterhand förefaller enligt Galvin de
militära kontakterna mellan maktblocken
har varit anmärkningsvärt glesa, långt mindre än vad respektive sidors trygghetsbehov
kunde ha krävt. Han skriver själv om sin
önskan att förstå hur sovjetiska generaler
resonerade, vad som rörde sig i deras huvuden. Påminnas kan om hur Moskva 1983
under Natoövningen ”Able Archer” i nära
nog panik hade föreställt sig den som en
täckmantel för ett ögonblickligt angrepp i
full skala på Sovjetunionen.
Jack Galvin behövde aldrig uppbåda Natos
samlade resurser mot en supermaktsfiende, men hans förmåga sattes på prov efter

Kuwaitkrigets slut med stor insats vid gränsen mellan Turkiet och Irak för att bistå
kurder som flytt undan en revanschlysten
Saddam Hussein. Med Galvin skapades också
embryot till det kontaktnät Nato-Ryssland
som Putin gjort mycket för att riva sönder.
Europa tycktes ett tag stå säkerhetspolitiskt
samlat, det hade Galvin verksamt bidragit
till. När generalen efter förrättat värv 1992
lämnade den aktiva tjänsten hade han framför
sig en ny aktiv tid med upprepade tillfällen
att utöva sin förmåga till och sitt sinne för
ledarskap i den universitetsvärld som var
hans andra hem.
Bokens få minnesfel borde förlaget ha
upptäckt och kunnat bespara den 86-årige
generalen, som avled utgivningsåret. Efter
sig lämnar han stimulerande tankar om hur
västvärlden såg på sitt inte helt övertygande
försvar. Vi vet inte hur det hade kunnat gå.
Det kalla krigets Maginotlinjer sattes aldrig på väpnat prov. Det är något att i en ny
oroande tid vara tacksamma för – kanske
utan ökad tillförsikt.
Recensenten är ledamot av KKrVA.
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sverige får absolut inte bli medlem av Ryssland känner sig inringat. Sverige måste
Nato! Att i tid hejda en tänkbar utveckling hålla fast vid den tvåhundraåriga alliansfrihet
är målet för sju medborgare som gav sig ”som tjänat oss så väl”, en klassisk socialdeuppdraget att rikta ett betänkande till ut- mokratisk favoritsanning (Pierre Schori är
med i gruppen)
rikesministern. Bland dem finner man tre
Avsikten i en lite hotfullt gråmurrig framambassadörer och ledamöter av vår akademi;
toning är inte att lämna någon fråga öppen.
en av dem faktiskt också ofta närvarande
i Akademiens verksamhet. Sällskapet har Natoporten som andra oförsiktigt har öppnat
skrivit ihop sig. Denna skrift, vårvintern på glänt ska resolut slås igen.
I huvudfrågorna inget nytt, således. Det
2016 den senaste av antimedlemsböcker,
som gör att man ändå finner ett mer genom
formades som en officiell utredning med
huvud- och biträdande sekreterare. Därtill arbetat aktstycke än andras är den heltäckanunder ”processledning” av dramatikern och de ambitionen. Sekretariatet (Lars Ingelstam)
kulturmedarbetaren i Dagens Nyheter Stina har strävat efter att inte lämna någon sten
Oscarsson. Att hon var den drivande kraften ovänd. Tillgänglig litteratur har luslästs. Fak
ta om Nato, dess uppkomst och verksam
döljs inte av de andra.
Slutsatserna känns igen från den rad av hetsfält har t x hämtats ur Akademiens bok
skrifter mot medlemskap som vi fått i takt Nato – för och mot (2014, red Karlis Neret
med att borgerliga partier något mer ener nieks) liksom uppgifter om Ryssland – selekgiskt än tidigare har börjat driva frågan tivt – från ledamoten Gudrun Perssons och
med stigande massmediestöd. Till de sjus andra FOI-forskares Rysslandsstudier.
Redan kapitelrubrikerna ger omfånget:
teser hör: vi får inte militarisera säkerhetspolitiken, den måste rymma så mycket mer Säkerhetspolitik, Sveriges utrikespolitik,
än ett någorlunda återtaget väpnat försvar. Nato med alla dess insatser, Ryssland, Finland,
Ett inträde i Nato skulle göra Norden till en kärnvapen, geopolitik, civila instrument, vårt
spänningszon, och vi ska inte bidra till att militära försvar, Sverige och raden svenska
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missioner under Natobefäl. Dagens Nyheter, Skiljelinjen går möjligen mellan dem som
som på ledarplats sedan snart två decennier oroas av Rysslands utveckling i auktoriåter pläderat för ett Natointräde, tyckte
tär riktning och dem som tror att det hela
visserligen att ”undersökarnas ansatser att ”blåser över”.
’förstå’ Moskva glider ibland över i ekon från
Vilka är det då som anses driva frågan
Aftonbladets kultursida”; citatet med här om medlemskap? Skribenterna friar aktiva
som en talande bild av storstadsreferenser. militärer från tillspetsade inlägg; andra skulle
Mer uppmärksammat blev ändå berömmet. snarare beklaga att svenska officerare befinLedarskribenten karaktäriserade tonen i ner sig nära tre kvarts århundrade från den
boken som ”resonerande och lågmäld” med tid då i alla fall några offentligt tog del i de”välgörande lite av den närmast aggressi- batten. Det är bland andra som författarna
va sentimentalitet för den heliga S-märkta har funnit ”de mest profilerade, energiska
neutraliteten som präglar en del skriverier och högröstade försvarsdebattörerna med
i frågan”.
militärt huvudfokus” Det gradvis närmande
Hos våra grannar på andra sidan Östersjön till Nato man beskriver har, heter det, inte
har många kanske ändå lite svårt att känna diskuterats och analyserats som den gradigen sig i septettens besked att balterna ”delar vis urholkning av alliansfriheten man anser
en oro över att Ryssland, snarare än att av- det vara. På ett annat ställe talas om ”ett
skräckas av deras Natomedlemskap, frestas dramatiskt övergivande” av den traditioatt testa alliansens förmåga att försvara dem”. nella rollen som främjare av avspänning
Just den bedömningen har knappast hörts och nedrustning. Författarna är ense om att
från baltiskt håll, och utredarna tillägger en svensk anslutning till Nato skulle inneju sen själva också att oron ”förstärkts av bära ett aktivt steg in i var man kallar för
Rysslands militära upprustning och krisen den öst-västliga rivaliteten. De hyser ingen
i Ukraina, med tonvikt på av annekteringen tvekan om att ett medlemskap skulle vara
av Krimhalvön”.
riktat mot Ryssland.
Författarna noterar ”den ryska statsmak
Frågan gäller möjligen mer än Natomed
tens under senare år minskade vilja till sam- lemskapet. Det stora felet med svensk säarbete med utlandet, ökade satsningar på kerhetspolitik anses här vara att den är ensihård säkerhet och inre kontroll samt be- digt inriktad på militära frågor utan att balangränsning av västligt politiskt inflytande”. seras mot långsiktiga överväganden. Problem
Mot bakgrund av Rysslands starka export- finns annars redan i nuläget. Partnerskapet
behov även i tider av ökade spänningar och PfP är inte vad det borde vara utan liknar
sanktioner bedömer de likafullt att det torde
alltmer ett ”Nato Light.” Författarna impoligga i landets intresse att verka för avspän- neras inte heller av vad Nato skulle kunna
ning snarare än upptrappning. Deras starka göra för vår säkerhet eller vårt ekonomiska
missnöje riktar sig inte minst mot svensk välbefinnande för den delen. Den atlantiska
oförmåga att vidmakthålla goda och täta länken ter sig inte längre stark, vartill de
Rysslandsförbindelser.
lägger Natos ”oförmåga att vinna krig”. Ett
Det kan förvisso beklagas att Sverige ned- medlemskap skulle även i reda pengar kosta
rustar sina slaviska akademiska institutioner. oss dyrt. Försvarsbudgeten skulle rusa upp till
Men andra kännare och debattörer menar 91 miljarder årligen, har man räknat ut.
nog att samtal och samförstånd förutsätNato sägs ”ensidigt” ha utvidgat sig öster
ter en någorlunda gemensam värdegrund. ut, och Ryssland ha agerat lika ”ensidigt
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och kraftfullt genom att ändra etablerade
Slutligen kärnvapnen. Kärnvapen kan inte
nationella gränser”. Det är snubblande nära tänkas bort ur bedömningen, heter i det i en
att jämställa å ena sidan uppkomsten av fler av bokens många delsammanfattningar. ”Så
Natoländer, där enligt gruppen beviljandet länge de finns kvar innebär de en risk för att en
av deras medlemskap kunde ha ”ifrågasatts”, mycket stor katastrof ska inträffa.” De sista
å den andra Rysslands folkrättsbrott. De
raderna i denna på tvåhundra sidor den hitsju anser inte, med eftertryck, att Rysslands
tills mest välmatade skriften mot medlemskap
agerande rättfärdigas av en ”oförsiktig och gäller det arbete för kärnvapennedrustning
åtminstone delvis avsiktlig inringningspo- som – helt okontroversiellt – sägs ha präglitik från USA:s och Natos sida”, men en lats av en god kombination av diplomatisk
samlad bedömning av säkerhetsläget och energi och teknisk kompetens.
”lämpliga åtgärder” i Östersjöområdet och
Annars är det frågan om full strid. Den
norra Europa ”måste inbegripa en förstå- fortsatta debatten behöver vi inte oroa oss för.
else, till och med en ganska djup sådan, av 2016 verkar den ha kommit för att stanna.
Rysslands – de ryska ledarnas men också det
Just när Natoutredningen i vintras först
ryska folkets – bild av situationen”.
uppmärksammades fick försvarsminister
En central punkt för gruppen var att hinna Peter Hultqvist – det är ju han som med sin
bromsa det av riksdagen under våren beslu- dragning till klarspråk står mitt i striden
tade värdlandsstödavtalet med Nato. Till – i Aftonbladet (2016-02-12) en hälsning.
argumenten hörde risken att främmande Den kom från tre, som de själva beskrev sig,
militära enheter, verksamheter och myndig”socialdemokrater och f d UD-tjänstemän
heter införs och infogas i det svenska rättsliga
med mer än en fyrtioårig erfarenhet av säoch administrativa systemet. Författarna
kerhetspolitik”. Deras budskap, som många
utgår från att särskilda platser utpekas där
kanske kommer ihåg, var att det var dags
Natotrupp och Natovapen skulle kunna
att kasta föråldrade doktriner, sluta vara
stationeras, Det måste förhindras att svenskt
fripassagerare och ta steget till ett framtida
territorium och territorialvatten blir plattmedlemskap i Nato. Gärna, hette det, i samformar för möjligheterna till offensiva handverkan med Finland.
lingar, menar man. Det man är tvärt emot
Ja, på den punkten råder, av allt att döma,
var svensk närmande till STRATCOM, ett
rätt
långt till svensk samling: Finland är med
Natocentrum för strategiska kommunikationer i Riga. Vi ska inte dras in i ett propa- i bilden, också vår bild.
gandakrig, sägs det med författargruppens
bild av vad Nato står för.
Recensenten är ledamot av KKrVA.

188

LITT E RAT U R

Litteraturöversikt
titel:
Hubris. The Tragedy of War in the
Twentieth Century
författare:
Alastair Horne
förlag:
Harper Collins, USA 2015
Kring temat högmod går före fall skriver
Alastair Horne om slag som under nittonhundratalet ändrade historiens riktning. Ut
förligast berättar han om Japans seger över
Ryssland vid Tsushima 1905 och i gengäld
ryssarnas seger 1939 vid Nomonhan, mer
känt som Khalkhin Gol, där Zjukov inledde
sin segerrika karriär som århundradets störste
Sovjetmilitär.
I sin tjugofemte bok roar sig författaren
friskt med kontrafaktiska resonemang. Med
amiral Togos framgång steg Japan fram som
en stormakt, och dyrköpt framgång i ryskjapanska kriget närde dess tro på självuppoffring. Kränkt av brist på uppskattning för
sin insats på segrarsidan i första värdskriget
gick landet in i en våldspiral. Om Zjukov
misslyckats skulle Stalin inte vågat gå in i
Polen och ”Barabarossa” inletts 160 km
närmare Moskva. Stalin skulle inte heller
haft ryggen fri att kasta in sina sibiriska
divisoner som stoppade tyskarna.
Med bakslaget mot Zjukov i Manchuriet
vände Japan sin krigsmakt mot söder. Om
inte sexton amerikanska bombplan bombat
Japan kort efter Pearl Harbor skulle landet
inte fruktat för hemlandet och skyndat mot
nederlaget vid Midway. Omvänt kunde USA
vid utebliven seger ha satsat helt på Stilla
havet istället för ”först Europa”. Det finns

mer: för fransk del från offermytens Verdun
till dårskapens Dien Bien Phu. Underhållande
läsning, med andra ord.
titel:
Egypt After the Spring. Revolt and
Reaction
redaktörer
Emile Hokayem med Hebatalla Taha
förlag:
IISS, Storbritannien, USA och Canada
2015
Egyptens skärande ironiska utveckling analyseras brett i denna antologi. Via muslimska
brödraskapets maktmissbruk och felslagna
maktutövning ledde 2011 års revolt mot
Mubaraks välde tillbaka till en militärdiktatur, Sisis. Landet som med sin storlek, historia och geografi var det moderna mellersta
Österns gigant har idag en slumrande kultur
och ekonomi. På reträtt från rollen som dominerande makt står Egypten för status quo,
med utbredd misär, utan utländskt kapital
och investeringar trots gulfstaternas hjälp.
Militärregimen döljer sig bakom en civil
fasad med domstolarna som ”junior parter”.
Den utmanas av islamiskt våld, oroligheter
från grannlandet Libyen och inte minst ”takfiri” som historiskt har gjort norra Sinai till
laglöst land, det senare en olycklig följd av
Camp David-avtalets krav på demilitarisering
av området. Muslimska brödraskapet har efter sitt nederlag drivits allt längre att tillämpa
våld för politiska syften. Icke-islamisterna
har splittrats i fraktioner och revolutionen
år 2011 kan inte återskapas.
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Så här illa är det, om man får tro kapitel
efter kapitel sponsrade av IISS, det internationella institutet för stratregiska studier.
titel:
Katanga 1960–63. Mercenaries, Spies,
and the African Nation that Waged War
on the World
författare:
Christopher Othen
förlag:
The History Press, Melita Press,
Malta 2015
En ny bok om Katanga, det var en tid sedan.
Under 2000-talet har bara några enstaka arbeten utkommit om sextiotalets Kongokris,
bland dem Susan Williams’ Who Killed Ham
marskjöld? (2011) Men den som vill ta del
av eventuellt nya rön om det treåriga våldsskede som tog nitton svenska FN-soldaters
liv lär bli besviken. Författaren ägnar sig helt
åt de belgare och legoknektar som försökte
säkra Moïse Tshombes mineralrika utbrytarrepublik. Det är dessas stridshandlingar
som kryddade av personvinjetter skildras,
inte ”blåhjälmarna” insatser.
Vill man framför allt veta hur äventyrare
rekryteras finns en del att hämta. Något om
bakgrunden finns där, liksom om raden av
FN-operationer för att avväpna Tshombes
gäng. Men lika förvirrande som utvecklingen
den gången tedde sig för dem av oss som
försökte begripa den, lika förvirrande blir
tyvärr denna bok.
titel:
Kissinger Volume I, 1923–1968. The
idealist
författare:
Niall Ferguson
förlag:
Penguin Press, New York 2015
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I nittioårsåldern skriver Henry Kissinger alltjämt tunga böcker ur sitt örnperspektiv. I sin
fulla krafts dagar imponerade och skrämde
han som USA:s store utrikespolitiker. Många
stöttes av hans hårdföra framtoning, hans
självironi togs som arrogans, han har rent
av kallats för krigsförbrytare med tanke
på dem som fallits offer för supermaktens
framfart.
Det här är en tusen sidors volym om ”lär
lingsåren” fram till dess Kissinger 1969 oväntat blir den nytillträdde presidenten Nixons
utrikespolitiske rådgivare. Hans väg har
gått genom trettiotalets Tyskland över New
York, som judiskt ortodox tonåring, och åter
Tyskland, som soldat och ockupant, över
till Harvard med viss tröghet i den akademiska karriären före utblomningen, sen in
till hjärtat av den supermakt vars tryggande
blev hans livsuppgift.
Den konservative Ferguson som pläderar
för att USA skulle leva sig in i sin imperieroll har betydande förmåga att nalkas sin
huvudperson. Originellt börjar han med mer
eller mindre motiverad kritik mot Kissinger
– som dock avfärdas. Den porträtterade sägs
vara en idealist. Först i volym två får vi se
den stora rollen, när Kissinger skulle säkra
supermaktens ställning mot nederlag och
förödmjukelse, kosta vad det kosta ville av
USA:s och Vietnams folk.
titel:
Magna Carta
författare:
David Carpenter
förlag:
Penguin Classics 2015
Ungern, Polen och sen Turkiet. I en tid när
demokratin och det fria ordet sitter mer
löst finns det goda skäl att minnas vad som
en gång startade med Magna Carta. David
Carpenters bok var endast en av många som
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kom ut till åttahundraårsjubileet förra året.
Man får reda på väldigt mycket om denna
den engelska högadelns frihetsförklaring,
dess tillkomst och betydelse. Den utförliga
texten återges parallellt med latin och engelska i en berättelse som också omfattar
livet för de besuttna, bönder och kvinnor i
medeltidens samhälle.
Det rådda inget försoningsklimat på ängen Runnymede, när den avskydde kungen,
”Johan utan land”, gick med på motpartens
krav. Av säkerhetsskäl återvände han varje
kväll till sitt palats i Windsor. Han hade ingen
tanke på att hålla de löften han pressades
till den 15 juni 1215. Snart började åter det
inbördeskrig som året därpå medförde hans
död i dysenteri.
Det märkvärdiga är därför hur dokumentet
överlevde. På dess grund står vår tids viktigaste värderingar med den bärande tanken:
ingen får sätta sig över lagen.
titel:
God and Sea Power. The Influence
of Religion on Alfred Thayer Mahan
författare:
Suzanne Geissler
förlag:
Naval Institute Press, Annapolis,
Maryland 2015
”Sjömaktens filosof”, det är bara ett lovord
ande omdöme om Alfred Thayer Mahan.
När han femtio år gammal skrev sin första
bok om segelflottornas epok, The Influence
of Sea Power, 1660–1783, var deras tid över.
Marinerna hade fått ångdrift och pansarskrov.
Ändå fick boken ett fenomenalt genomslag,
författaren blev ett världsnamn. Hans besök
i Storbritanniens som endast fartygschef blev
en triumffärd, Wilhelm II fick nya impulser
till sin slagskeppsdröm.
På strategins område har Mahan jämförts
med Clausewitz och Douhet. Hans förstlings-

verk ställs som en 1800-talets amerikanska
produkt i nivå med Harriet Beecher Stowe’s
Uncle Toms’ Cabin. Arbetet analyseras och
diskuteras som få böcker än i våra dagar.
Mahan fortsatte att skriva en rad arbeten
på sitt tema om det nödvändiga för en stormakt att militärt och ekonomiskt kontrollera haven. Vid sidan av Theodor Roosevelt
räknas han till inspiratörerna till och förverkligarna av USA:s inträde på scenen som
en världsmakt.
Märkligt nog har det funnits endast tre
biografier om denne imperialismens symbolgestalt, några kritiska. Den nya levnadsteckningen, första gången med tonvikt på Mahans
starkt religiösa övertygelse, har hälsats som
ett standardverk. Man inser att Mahans gudstro spelade en större roll för hans makt- och
sjömaktmilitära perspektiv än som tidigare
har diskuterats.
titel:
The Ottoman Endgame. War,
Revolution, and the Making of the
Modern Middle East, 1908–1923
författare:
Sean McMeekin
förlag:
Penguin Press, New York 2015
Det var där det började. Den som vill tränga
in i den historiska bakgrunden till IS, Syrien
krisen, Mellersta Östern-problemen i stort
och Erdogans maktspel får god vägledning
i den här boken liksom i den tidigare anmälda The Fall of the Ottomans av Eugene
Rogan (2015). Just nu är vi bortskämda med
redogörelser för vad ett krossat imperium
efterlämnat.
Kampen om Dardanellerna och Gallipoli
är alltjämt nära nog lika kända som förs
ta världskrigets skyttegravar. Men Gaza,
Mesopotamien, Kaukasus som nästan lika
avgörande slagfält? Och att kriget slutade
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när de allierade slog ett stort hål på de tyskösterrikisk-bulgariska linjerna i Makedonien
och Ludendorff pressad i Flandern inte längre
kunde hålla två fronter samtidigt? Det är
budskap från författaren som själv varit
verksam i Istanbul.
Folkmordet på armenierna 1915 kunde
idag varit en mindre inflammerad fråga om
turkarna fått neutral hjälp i 1920 års utredning. Och kanske slutade första världskriget
först när Lloyd George gav upp om grekerna,
sedan Mustafa Kemal i augusti-september
1922 stoppat deras inträngande armé djupt
inne i Anatolien (slaget om Sakarya). Turkiets
gränser håller än idag – till skillnad från
alla Mellanösterns resultat av brittisk-fransk
solkig kolonialhistoria.

Böckerna är anmälda av Olof Santesson.
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