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boken är utgiven inom ramen för aka-
demiens projekt KV21, ”Krigsvetenskap i 
det 21:a århundradet”. Det är ett mycket 
angeläget tema, kanske det mest omtalade 
just nu, och Olofsson har lyckats samla ihop 
ett skrivarlag bestående av flera av Sveriges 
främsta experter på området. Förutom han 
själv, som bl a har varit forskningschef i 
Försvarsmakten, bidrar Martin rantzer (VD 
för forskningsinstitutet RISE SICS East och 
med lång bakgrund från både statlig och 
privat teknikutvecklingsverksamhet), Sven-
Christer Nilsson (bl a tidigare koncernchef 
i ericsson och ordförande i styrelsen för 
FMV), Johan Sigholm – med bakgrund som 
underrättelseofficer och expert på cyberför-
måga – och Evorn Mårtensson med lång 
bakgrund i Försvarsmakten inom studie- och 
utvecklingfrågor.

De fem experterna täcker tillsammans ett 
stort antal delområden inom fältet samhälle-
teknik-försvar, såsom digitaliseringen av 
samhället, svensk försvarsteknologi, auto-
noma system, obemannade farkoster, nano-
teknologi, rymdbaserade system, cyberhot 
och cyberattacker. Det sistnämnda är särskilt 
centralt och lyfts fram som ett ”fokusområde” 
såväl civilt som militärt:

Där är hoten och utmaningarna påtagliga 
redan i dag och det krävs en ständig an-
passning till omvärldens utveckling, nu och 
framledes, för att samhället ska ha en rimlig 
förutsättning att kunna skydda såväl sina 
centrala funktioner som sina medborgare 
och företag. Det som i dag finns på ritbor-
den och som prototyper hos resursstarka 
nationer är sannolika realiteter på slagfältet 
i KV 21:s tidsperspektiv on 10-15 år och 
längre (s 11).

Cyberangrepp som kan störa eller slå ut 
civila och/eller militära digitala system – så-
som elförsörjning, finansiella transaktions-
system och logistiksystem – är ett mycket 
allvarligt hot mot vår försvarsförmåga och 
motståndskraft. inom ramen för cyberhot 
räknas också de minst lika allvarliga hoten 
mot demokratin genom olika typer av påver-
kansoperationer; valmanipulation, underblå-
sande av antidemokratiska strömningar och 
spridning av falska fakta och budskap. Det 
rör sig inte om nya metoder – Sovjetunionen 
och Östtyskland försökte på sin tid också 
påverka svensk opinion i odemokratisk rikt-
ning – men den nya tekniken gör att dessa 
påverkansoperationer genomförs med andra 
medel, ofta med hjälp av ombud, och det 
är dessa som staten och näringslivet måste 
kunna skydda sig mot.
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ett genomgående tema i boken är alltså 
den allt starkare sammansmältningen av 
civila och militära applikationer, av närings-
liv och stat och av det privata och det of-
fentliga. Begreppet det ”militärindustriella 
komplexet” fick en vidare spridning genom 
Dwight D. eisenhowers avskedstal som ame-
rikansk president redan 1961, och syftade 
på den mäktiga symbiosen mellan industrin, 
politiken och försvaret. Vad Olofsson och 
hans medarbetare visar är att denna symbios 
kanske är ännu starkare i dag än vad den 
var för 60 år sedan; men detta inte – som 
då – en effekt i första hand av gemensamma 
intressen och aktiva val, utan av den obarm-
härtigt snabba teknikutvecklingen som inte 
lämnar något annat val till aktörerna än att 
samarbeta om de vill överleva.

i slutsatskapitlet skriver författarna bl a 
att ”teknikutvecklingen i hög grad styr an-
nan utveckling – inte minst den militära” 
(s 126) och att gemensamma (stat-näringsliv) 
satsningar på teknikuteckling har visat sig 
få gynnsamma makroekonomiska effekter i 
tillägg till en ökad militär förmåga:

Som exempel genomförs i dag, med gemen-
sam finansiering mellan staten och industrin, 
forskningssatsningar inom kompositområ-
det för militär och civil flygutveckling, men 
i gruppen ingår också fordonsindustrin med 
sina behov. På detta sätt skapas rationalitet 
och det går att dra nytta av varandras ex-
pertis till fördel för alla inblandade parter 
(s 128).

Boken avslutas med en rad förslag till åt-
gärder för att öka den civila och militär 
försvarsförmågan, bl a etablering av säkra 
ledningssystem, kvalificerad cyberförmå-
ga, långräckviddiga precisionsvapen, mer 
kostnadseffektiv logistik och säkrare el- och 
energinät.

Det är en informativ liten bok som Olofs-
son och hans medarbetare har åstadkommit, 
om en framtid som redan är här. Vad man 

som läsare kunde ha önskat sig är ett stra-
mare redaktörsskap; avsaknaden av numre-
rade kapitelrubriker i kombination med en 
tresidig innehållsförteckning gör att det inte 
är helt lätt att begripa när kapitlen börjar 
och slutar. Detta, tillsammans med en minst 
sagt ojämn referensteknik, drar ner helhets-
intrycket när det gäller formen (bilder och 
andra illustrationer drar dock upp det, ska 
tilläggas).

När det gäller innehållet saknas en ex-
plicit koppling till den forskningsbaserade 
litteratur, som faktiskt finns inom flera av de 
områden som boken avhandlar. exempelvis 
finns en världsledande forskningsmiljö på 
King’s College som under lång tid sysslat 
med forskning om cyberområdet under led-
ning av bland andra professor thomas rid 
(nu vid SaIS i Washington, DC) och profes-
sor Sir David Omand (före detta chef för 
Storbrtianniens GCHQ). Dessutom kunde 
bokens värde ha ökat om författarna hade 
relaterat teknikens påverkan till andra på-
verkansfaktorer. Också detta tema behandlas 
i den omfattande forskningsbaserade litte-
raturen om civil och militär transformation 
och förändring. teknik må vara en viktig 
faktor – kanske den viktigaste – i såväl civila 
som militära ändringsprocesser, men inte 
den enda. Geografi, strategi och kultur är 
andra viktiga påverkansfaktorer som brukar 
lyftas fram.

trots dessa brister har boken ett stort värde, 
inte minst för många av oss som inte är djupt 
insatta i den nya teknologin. Den kan med 
fördel användas som uppslagsverk om man 
vill ha en lättfattlig beskrivning av vad ”Big 
Data” är, eller ”miniatyrisering”, eller varför 
inte ”3D Printing”. Men den ger också en 
värdefull kontextförståelse av ett område 
som är svårgripbart och komplext.
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