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HANDLINGAR

Terrorangreppen mot USA den 11
 september 2001 aktualiserade en
 lång rad grundläggande säkerhets-

politiska frågor. En av dessa var föränd-
ring respektive kontinuitet och handlade
om huruvida terrorattackerna och reaktio-
nerna på dem skulle betraktas som en epok-
görande vändpunkt eller som en händelse
som i stundens upphetsning övervärde-
rats och som, betraktad i sitt rätta histo-
riska sammanhang, så småningom skulle
sjunka undan som en i raden av stora
terrorattacker.

I de omedelbara reaktionerna domine-
rade det första perspektivet, inte bara på
grund av den chock och bestörtning som
de exempellöst destruktiva dåden gav upp-
hov till och deras spektakulära mediala
exponering i realtid. Kommentatorer runt
om i världen pekade också på de iögonfal-
lande förhållanden som avvek från tidigare

Nya krig – nya världar. Några perspektiv på
säkerhetspolitiska förändringar efter 11 sep-
tember 2001

Årsberättelse 2002 i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI
den 3 december 2002 av docent Wilhelm Agrell

mönster. Amerikanska medborgare och
amerikanskt mål hade visserligen under två
decennier blivit föremål för terrorangrepp
från islamistiska extremister men storska-
liga angrepp hade aldrig tidigare lyckats i
det amerikanska hemlandet.1 De terror-
attacker som förekommit i USA, framförallt
den s k UNA-bombaren och spräng-
attentatet i Oklahoma City hade främst varit
enskilda gärningsmäns verk. Vad som nu
avtecknade sig var ett välplanerat och väl-
koordinerat angrepp på nationella hög-
värdesmål. Inte oväntat beskrevs angrep-
pen som ”ett andra Pearl Harbor” men
denna gång utan den klart definierade
fiende som Japan utgjort.

Det nya låg i den samtidiga kombina-
tionen av flera olika förhållanden:

• Ett yttre angrepp mot ett tidigare oan-
tastat hemland.

1 Den viktigaste parallellen och förelöparen var det misslyckade försöket 1993 att rasera World
Trade Center i New York genom ett sprängattentat i komplexets underjordiska garage. Förö-
dande självmordsattacker hade redan 1983 riktats mot amerikanska mål i andra världsdelar,
framförallt den amerikanska ambassaden i Beirut och marinkårens förläggning i fredsstyrkan
MNF 2.

45-57.pmd 2003-05-27, 14:3945



46

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT

• Omfattningen och arten av det koordi-
nerade massdödandet.

• Den fullständiga bristen på operativt an-
vändbar förvarning.2

• Supermakten USA var under ett antal
timmar i praktiken värnlös gentemot en
motståndare som inte var en stat och
inte ens en statsliknande aktör och vars
identitet huvudsakligen måste faststäl-
las med indicier.

Kritikerna mot denna betoning av terror-
attackerna den 11 september som en ex-
ceptionell händelse med genomgripande
konsekvenser pekade på den uppenbara
emotionella snöbollseffekten av media-
bevakning och solidaritetsuttalanden;
kommentatorerna sveptes helt enkelt med
och blev en del av den internationella re-
aktionen. Terrorismen var inte någon ny
företeelse, påpekade man. Såväl tyska Rote
Armee-Fraktion som italienska Brigate
Rosse hade under 1970-talet utgjort allvar-
liga samhällshot, som den tyska respek-
tive italienska staten stått till synes hjälp-
lösa inför, under utdragna och medialt väl-
regisserade kidnappningsdramer.3 Enligt
detta synsätt var attackerna den 11 sep-

tember 2001 bara ett inslag i en sedan länge
befintlig undervegetation av våld och ter-
ror, förstärkt  av en överreaktion från me-
dia, kommentatorer och politiska besluts-
fattare. Denna överreaktion riskerade att
förvrida världsbilden, skymma andra och i
realiteten mer centrala globala frågor och i
sin förlängning bli självuppfyllande.

Det finns – som flera skeptiker påpe-
kat – en uppenbar och i det förgångna väl-
känd risk för säkerhetspolitiska över-
tolkningar och överreaktioner efter plöts-
liga, dramatiska och emotionellt laddade
händelser. Oljekrisen 1973–74 ledde kring
mitten av 1970-talet till en utbredd upp-
fattning i väst att kampen om krympande
energiresurser skulle bli en dominerande
säkerhetspolitisk faktor under kommande
decennier och få en avgörande inverkan
på världsekonomi och konfliktmönster.
Under första hälften av 1980-talet fanns
en motsvarande utbredd föreställning om
att den säkerhetspolitiska ordningen un-
der decennier framåt skulle komma att do-
mineras av instabilitet och spännings-
toppar i ett bipolärt system inbegripet i
förnyad kärnvapenkapprustning. Berlin-
murens fall och de relativt oblodiga makt-

2  Som förväntat i ett fall som detta har en mängd uppgifter kommit fram om ignorerade, bort-
tappade eller feltolkade varningar. Klart är att det inte hade vidtagits några säkerhetshöjande
åtgärder inom t ex den civila flygtrafiken eller någon höjning av den nationella lednings-
beredskapen. Först i november 2002 tillsattes en kommission under förre utrikesministern Henry
Kissinger för att bland annat utreda frågor om förvarningsinformation och underrättelseorganens
bedömningar. Detta innebär att en rad omfattande åtgärder för att förstärka underrättelsetjänsten
och skyddet av hemlandet vidtagits utan att svagheterna i det befintliga systemet klarlagts.

3  Den tyska arbetsgivarföreningens ordförande Hans Martin Schleyer kidnappades av RAF den 5
september 1977. Kidnappningen blev inledningen på den terrorvåg med vilken RAF:s verksam-
het kulminerade. Kidnappningen följdes av den kombinerade tysk-palestinska kapningen av ett
Lufthansaplan till Mogadishu. Sedan tyska specialstyrkor stormat planet begick flera ledande
RAF-medlemmar som satt fängslade i Stamheim-fängelset ”revolutionärt självmord”.
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skiftena i det forna Östeuropa ledde 1989-
90 i sin tur till orealistiska förväntningar
om framväxten av ett alleuropeiskt säker-
hetssystem med åtföljande möjligheterna
att undvika väpnade konflikter. Exemplen
skulle kunna mångfaldigas; den säkerhets-
politiska analysen förmår helt enkelt säl-
lan frigöra sig från nuets mentala referens-
ramar.

Frågan om 11 septembers innebörd
kan framstå som en akademisk fingeröv-
ning men är i själva verket grundläggande
för varje tolkning av det säkerhetspolitiska
läget i nuet eller på längre sikt.

Ett och ett halvt år efter terrorattacker-
na är det fortfarande alltför tidigt att av-
göra frågan om deras betydelse i det långa
historiska perspektivet. Men det är möj-
ligt att göra ett antal iakttagelser som har
stor säkerhetspolitisk relevans.

11 september har visat sig vara en hän-
delse med stor säkerhetspolitisk betydelse
som delvis gått utöver vad de samtida
iakttagarna antog. Attackernas chockver-
kan på den amerikanska allmänheten och
därmed effekt på det opinionsmässiga fun-
damentet för såväl USA:s agerande som
utformandet av landets säkerhetspolitik på
längre sikt har inte varit av hastigt övergå-
ende slag, till skillnad mot vad som kan
iakttas på många andra håll i västvärlden.
Snarare kan man för USA:s vidkommande
tala om en traumatisering av samhället där
den fortsatta mediafokuseringen och de
säkerhetsansvariga myndigheternas age-
rande spelat en viktig roll, bland annat i
samband med mjältbrandslarmen hösten
2001 och förspelet till Irakkriget 2003. En-

bart denna säkerhetspolitiska problematik
borde vara värd sin egen granskning. Det
skifte som ägt rum är således konceptuellt
snarare än reellt; USA är knappast mer
hotat av internationell terrorism efter  11
september än före, förändringen ligger i
allt väsentligt på hur ett hot – reellt eller
imaginärt – varseblivits, tolkats och inter-
naliserats i föreställningar, doktriner och
organisationer (Office of Homeland De-
fence).

Den avgörande betydelsen av 11 sep-
tember ligger emellertid inte här utan i det
varseblivna terrorhotets roll som påver-
kande och utlösande faktor i vidare säker-
hetspolitisk sammanhang. Mönstret är inte
obekant; relativt obetydliga eller förbi-
sedda skeenden eller kombinationer av
händelser kan genom tillfälligheternas spel
eller genom att helt enkelt inträffa vid en
viss given tidpunkt initiera genomgripande
förändringar. Terrorattackerna den 11 sep-
tember har visat sig få denna innebörd,
något som skall utvecklas närmare nedan.

Det korta perspektivet: Kriget mot
terrorismen.
Fokuseringen på datumet den 11 septem-
ber kan skymma det faktum att det var nästa
dag, den 12 september 2001, som de första
genomgripande säkerhetspolitiska konse-
kvenserna inträffade. Genom officiella
amerikanska uttalanden definierades det
angrepp USA utsatts för som en krigs-
handling (An act of war). USA kom där-
med att definiera den fortsatta bekämp-
ningen av terrorism på internationell nivå
som en krigsoperation och landet försat-
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Bara en del av terroristbekämpningen. Al-Qaidas dåd har fått konsekvenser för
hela världspolitiken.
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tes i ett permanent men samtidigt svårdefi-
nierat krigstillstånd.4

Terroristbekämpning hade visserligen
i ett stort antal konflikter definierats i mili-
tära termer och som krigshandlingar. Men
här handlade det inte om någon lokal upp-
rensningsaktion i ett avsides djungelom-
råde utan en global konflikt med världens
enda återstående supermakt som central
aktör. Den amerikanska krigsförklaringen
kom därmed oundvikligen att få omfattande
rättsliga, politiska och opinionsmässiga
konsekvenser.

Rättsligt innebar krigsförklaringen
först och främst en utvidgning av själv-
försvarsrätten. Angreppet mot Afghanis-
tan, föregått av ett ultimatum med långtgå-
ende krav på Talibanregimen, anmäldes till
FN:s säkerhetsråd som självförsvar och ac-
cepterades som sådant. Betydligt mer pro-
blematisk blev istället tillämpningen av Jus
in Bello, krigets lagar. Bland de tillfånga-
tagna i Afghanistan fanns en stor kategori
som de amerikanska myndigheterna var-
ken ville betrakta som krigsfångar eller som
traditionella kriminella utan istället
definierades som illegala kombattanter vil-
ka placerades utanför amerikansk straff-
rättslig jurisdiktion på Guantanamo-basen
på Kuba. Amerikanska förslag att inrätta
särskilda militärtribunaler för att rannsaka
och döma enligt ett förenklat förfarande
mötte massiv kritik både i det egna landet
och internationellt och tonades därefter ned.

Hävdandet att tillfångatagna miss-
tänkta terrorister tillhör kategorin illegala
kombattanter har dels skapat ett principi-
ellt rättsligt problem kring tillämpningen
av krigsfångekonventionen, dels kommit
att utgöra ett humanitärt och rättsligt
friktionsmoment mellan USA och ett fler-
tal stater, med vilka man samarbetar i terro-
ristbekämpning.

De tillfångatagnas rättsligt odefinie-
rade ställning är emellertid bara en del i en
större problematik kring terroristbekämp-
ningens Jus in Bello. Framförallt humani-
tära och medborgarrättsliga organisatio-
ner har pekat på snabba och svåröver-
skådliga effekter på medborgarnas integri-
tet och rättsskydd, liksom på efterlevna-
den av centrala konventioner som FN-kon-
ventionen mot tortyr från 1984. Mycket av
denna kritik hänger samman med oklarhe-
ten kring varaktigheten i det av USA de-
klarerade kriget mot terrorismen. Många av
de åtgärder som vidtagits har motiverats
med ett extraordinärt hot men kritiker har
pekat på att åtgärderna kan förbli i kraft
under lång tid och att förändringar i rätts-
praxis tenderar att bli permanenta.

Debatten och farhågorna kring de
rätt sliga konsekvenserna hänger också
samman med den övergripande politiska
och strategiska frågan, om det går att ur-
skilja en strategisk plan där uppsatta mål
successivt uppnås, eller, annorlunda ut-
tryckt, om kriget mot terrorismen är ett fält-

4 Några egentliga analyser av den amerikanska statsledningens beslutsfattande efter 11 september
föreligger ännu inte. Journalisten Bob Woodward ger dock en initierad om än betänkligt livfull
skildring av hur handlingslinjen växte fram och implementerades i boken Bush at War, Simon &
Schuster, New York 2002.
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tåg eller ett tillstånd. Att kriget mot terro-
rismen får uppenbara kontraproduktiva
effekter på många håll i världen har oroat
många bedömare, inte minst under förspe-
let till 2003 års Irakkrig med dess vaga kopp-
ling till bekämpandet av de islamistiska
terrornätverken och den allvarliga politiska
splittringen inom en ursprungligen bred in-
ternationell allians mot terrorism.

Om man accepterar tolkningen att den
11 september verkligen innebar ett avgö-
rande säkerhetspolitiskt skifte, kan man
inte bara förvänta sig en utdragen period
av internationell instabilitet, och starka
mediapåverkade toppar av medborgaroro
i västvärlden. Även om de egentliga terro-
ristnätverken skulle krossas, splittras eller
lösas upp skulle andra våldsdåd fortsätta
att tolkas in i den nu etablerade föreställ-
ningen om det globala terrorhotet. Den
kollektiva rädslans och förödmjukelsens
fantomsmärtor är en betydande säkerhets-
politisk kraft.

Det meddellånga perspektivet:
Mönster, doktriner och
institutioner
Strategisk betydelse är inte en följd av
geografiska förhållanden utan säkerhets-
politiska referensramar. Detta har knappast
demonstrerats tydligare än veckorna efter
den 11 september 2001. NATO-alliansen
erbjöd, genom aktiverandet av stadgans
artikel 5, USA militärt stöd inom ramen för
allianssystemet. För USA var emellertid
inte ett understöd i dessa former en till-
gång i det uppkomna läget. Istället för att
aktivera alliansen valde man att samverka

bilateralt med olika länder för olika speci-
fika uppgifter. Krigsoperationen kom där-
med helt att ledas och kontrolleras av USA.

Till skillnad från NATO kom de tidi-
gare sovjetiska delrepublikerna Tadjikistan
och Uzbekistan att i ett slag byta status
från centralasiatisk periferi till eftertraktade
bundsförvanter. För att genomföra en in-
vasion av Afghanistan, och framförallt för
att understödja den norra alliansen i in-
bördeskriget, måste USA förfoga över
stödjepunkter, ett förhållande som dessa
stater snabbt kunde utnyttja och därmed
också långsiktigt förändra de säkerhets-
politiska förhållandena i Centralasien. Sö-
der om Afghanistan genomgick Pakistan
en metamorfos från kärnvapenrustad
skurkstat till nära USA-allierad genom att
upplåta sitt luftrum och vissa basfaciliteter
för den amerikanska Afghanistan-opera-
tionen.

Denna övergång från de permanenta
etablerade multilaterala alliansrelationerna
till ad hoc-betonade bilaterala uppgörel-
ser, som blivit ännu tydligare under för-
spelet till Irakkriget, berör en nivå av mera
grundläggande förändringar i USA:s sä-
kerhetspolitik efter det kalla krigets slut.

Redan 1992 hade den amerikanska
försvarshögkvarteret Pentagon arbetat
fram ett utkast till en plan för en ny ameri-
kansk Grand Strategy. Dess huvudlinje var
att USA inte bara skulle acceptera den nya
rollen som enda återstående supermakt i
det maktvakuum som uppstått utan defi-
niera detta som nationens långsiktiga sä-
kerhetspolitiska målsättning. USA skulle
följaktligen inte bara axla ett globalt an-
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svar utan också utforma en aktiv politik
för att förhindra uppkomsten av globala
rivaler.5

Debatten om USA:s hegemonipolitik
kom delvis att följa den under hela 1900-
talet återkommande skiljelinjen mellan in-
ternationalism och isolationism, alltså att
USA i det ena fallet har en global mission
och globala intressen i det andra inte har
skäl att göra andras jobb eller dras in i tvis-
ter som inte rör några primära amerikanska
säkerhetsintressen. Interventionen i Per-
siska viken 1990–91 tycktes förebåda ett
avgörande steg till en utpräglad ameri-
kansk internationalism, USA som den le-
dande och samlande makten för att imple-
mentera en ordning som ett aktiverat och
enigt FN:s säkerhetsråd kunde staka ut.
USA övergav tillfälligt sin traditionellt av-
vaktande eller till och med fientliga håll-
ning till FN-systemet, en utveckling som
emellertid snabbt vände när kraven på in-
gripanden från FN:s (och i realiteten
USA:s) sida blev för många och för despe-
rata.6

Men debatten om hegemonipolitiken
handlade också om hur maktförhållanden
och maktbalans skulle tolkas. De huvud-

sakliga förespråkarna fanns bland företrä-
darna för den realistiska skolan. Här fanns
också en del av kritikerna medan företrädar-
na för ett strukturellt synsätt i allmänhet
var emot: om världen höll på att förändras
i riktning bort från nationalstaten och i rikt-
ning mot nätverk och övergripande inter-
nationella strukturer,  framstod en stats he-
gemonianspråk som en anakronism.7

Det huvudsakliga hegemoniargumen-
tet var att USA, genom omständigheter-
nas spel, kommit att besitta en unik makt-
potential på både det ekonomiska och det
militära området i en tid då kapitalismen
segrat globalt och inga andra stater förfo-
gar över tillnärmelsevis samma militära re-
surser. USA borde alltså agera för att ut-
nyttja och permanenta detta Window of
opportunity, inte låta det gå förlorat.8 Tvärt
emot de forskare ur den realistiska skolan
som bestämt hävdade att hegemonistiska
världssystem är de mest instabila av alla
tänkbara, därför att de enligt en av makt-
balansteorins grundsatser oundvikligen
leder till starka incitament för motallianser,
menade tillskyndarna att en hegemonimakt
leder till allmän uppslutning bakom vinna-
ren. Den som försöker skapa en motallians

5 Se Wohlforth, William C: ”The Stability of a Unipolar World”, i International Security, Summer
1999.

6 Se Durch, William J (red): U.N. Peacekeeping, American Politics and the Uncivil Wars of the
1990s,  Macmillan, London 1997.

7 För en sammanfattning av diskussionen mellan de olika skolbildningarna, se Jervis, Robert:
”Realism, Neorealism and Cooperation. Understanding the Debate”, i International Security ,
Summer 1999.

8 Se Wohlforth (1999) s 10 ff, för ett försök att med kvantitativa parametrar underbygga tesen om
unipolaritet.
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skulle alltså inte bara möta den domine-
rade makten själv utan hela dess lojala hird
av andra eller tredje rangens makter.

En intressant motbild till tesen om ett
framväxande Pax Americana ger den le-
dande makrohistoriske teoretikern Imma-
nuel Wallerstein. Pax Americana var, en-
ligt Wallerstein, i själva verket det tillstånd
som rådde under det kalla kriget, då USA i
kraft av de två blockens konfrontation
kunde aspirera på ett oomstritt ledarskap
över den fria världen. Med kalla krigets
slut har också förutsättningarna för denna
dominans försvunnit och Pax Americana
är över.9

Wallersteins påstående kan te sig
kryptiskt men blir förklarligt utifrån ett bre-
dare samhällsstrukturellt perspektiv. USA:s
teknologiska och ekonomiska maktställ-
ning har genomgått en relativ försvagning
ända sedan 1940-talet. USA:s dominans
över världsekonomin var som störst un-
der det första efterkrigsdecenniet. Även
om USA har blivit kvar med vidareutveck-
lingen av öst-väst kapprustningens arse-
nal och militära FoU-resurser finns inte
längre den säkerhetskultur som skapades
av det kalla kriget och som gjorde det möj-
ligt för USA att reducera också mycket
starka ekonomiska makter som Västtysk-
land och Japan till underordnade partners.

 Den 20 september 2002 lade president
George W Bush fram ett dokument för den
amerikanska kongressen i vilket adminis-

trationen drog upp linjerna för en ny och i
viktiga avseenden helt ominriktad natio-
nell säkerhetsstrategi.10 Denna strategi kan
betraktas både som en anpassning till det
säkerhetspolitiska läget efter 11 septem-
ber och som en öppen och uttalad över-
gång till den aktivistiska unilateralismen.
Huvudpunkterna i säkerhetskonceptet är:

• Försvaret av nationen mot dess fiender
är den federala regeringens främsta upp-
gift.

• Hotet från ”skurkstater” och terrorister
är inte lika destruktivt som det sovje-
tiska men mer sannolikt.

• Avskräckning fungerar inte mot terro-
rister.

• Överlappet mellan skurkstater och ter-
rorister kräver handling.

• USA måste därför agera föregripande
och inte reaktivt inför framväxande hot.

Bush-administrationens nationella säker-
hetsstrategi innebär således en uttrycklig
och grundläggande omläggning av USA:s
säkerhetspolitiska prioriteringar och hand-
lingsmönster på ett sätt som innebär, att
kriget mot terrorismen fullständigt domi-
nerar och innebär att andra perspektiv och
sakområden t ex frågor om massförstö-
relsevapen, regionala konflikter och för-
hållandet till allierade och tillfälligt för-
bundna, konsekvent betraktas ur detta per-
spektiv.

Strategiska riktlinjer och doktriner ut-

9 Wallerstein, Immanuel: Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System
Cambridge University Press, 1991.

10 Bush’s National Security Strategy (Full Text), New York Times 2002-09-20.
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gör enligt kritiker endast ord; i det faktiska
agerandet gör stater som de vill oberoende
av vilka avsiktsdeklarationer de avgett i
olika sammanhang. Doktrinanalysen kan
dock inte avfärdas så lätt, de officiellt fram-
förda riktlinjerna har en normerande effekt
både gentemot den egna statsapparaten,
medborgarna och omvärlden.

Terrorattackerna den 11 september har
alltså ett år senare lett fram till en i grun-
den förändrad amerikansk nationell säker-
hetspolitik. Element av denna politik har
funnits ända sedan slutfasen av det kalla
kriget, vissa kan spåras ännu längre bakåt.
Med en viss förenkling kan man säga, att
det inte var utgången av det amerikanska
presidentvalet 2000 som var den avgö-
rande faktorn för unilateralismens seger
utan terrorattackerna, vilkas effekt i detta
avseende i huvudsak var katalysatorisk;
de bröt ner politiskt, opinionsmässigt och
institutionellt motstånd på ett sätt och med
en samtidighet som endast mycket sällan
inträffar.11

Den långa perspektivet: Våldets
metamorfos
Att krig som politiskt fenomen kunde ge-
nomgå avgörande förändringar stod suc-
cessivt klart genom införandet och

vidareutvecklandet av kärnvapnen. Den
mest destruktiva vapenteknologin svarade
inte mot några rimliga definierbara politiska
mål hos stater, vare sig dessa var demo-
kratiska eller auktoritära, status qou-orien-
terade eller expansiva. Kriget, i vart fall i
dess mest extrema form, hade efter Kubakri-
sen tillsynes definitivt blivit ”omodernt”.12

Men samma effekt föreföll uppkomma i
andra delar av det internationella syste-
met. Det ökande samarbetet i fråga om eko-
nomi, teknologi och infrastruktur i den
västliga industrivärlden tycktes bygga bort
krigshotet underifrån, dels genom att ersätta
konflikt och nationell konkurrens med sam-
arbete, dels genom att öka kostnaderna för
systembrytande konflikter.13 Man talade då
om interdependens där man under 1990-
talet började tala om globalisering.

Innebar detta det väpnade våldets
marginalisering eller snarare dess transfor-
mering till andra former, arenor och aktö-
rer? De riktigt stora förändringarna kunde
samtidigt vara svåra att upptäcka därför
att de, betraktade utifrån dominerande fö-
reställningar och förväntade mönster ofta
framstod som perifera eller obegripliga fe-
nomen eller spekulativa och överdrivna
slutsatser.

Ett tidigt försök att identifiera och dis-

11 En parallell är den s k Sputnikchocken 1957 som fick vittgående konsekvenser för den amerikan-
ska rymd- och försvarspolitiken, FoU-satsningarna och forskningssystemet. Spunikchocken har
vissa likheter med 11 september i det avseendet att det i bägge fallen handlade om oväntade
händelser som skapade en utbredd föreställning om skyddslöshet hos den amerikanska allmänhe-
ten.

12 Se bl a Brodie, Bernard: War and Society, Cassel, London 1974.

13 För en sammanfattning av 1960- och 70-talens debatt om ömsesidiga beroenden se Goldmann,
Kjell: Det internationella systemet. En teori och dess begränsningar, Aldus, Stockholm 1978.
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14 Bergquist, Mats: Krig och surrogatkrig, Försvar och säkerhetspolitik, Centralförbundet folk och
försvar, Stockholm 1976.

15 Detta perspektiv handlade under 1970-talet främst om misstankar om materiellt och finansiellt
stöd från Sovjetunionen, Östtyskland och vissa arabländer kring rörelser som RAF och IRA. Efter
murens fall har det bekräftats att det fanns kopplingar mellan RAF och de östtyska säkerhets-
och underrättelseorganen.

16 Bergquist skriver (s 56) följande om sårbarhet och terrorism: ”Antalet möjliga mål växer hela
tiden. Dessutom torde så gott som alla attacker få maximal publicitet, vilket i sin tur är ägnat att
stärka effekten av dem. Ty ett kortsiktigt mål är just att uppnå sådan publicitet. Attackernas
synbara djärvhet, eller ibland vettlöshet, attraherar; de är i de flesta hänseenden sensationer och
förstasidesnyheter. Vetskapen om detta är vid sidan av attackernas primära syfte givetvis också
lockande”.

kutera tänkbara former för en sådan meta-
morfos i den väpnade våldsutövningen är
skriften Krig och surrogatkrig med under-
titeln Organiserat våld mellan och inom
stater, författad av dåvarande UD-tjänste-
mannen och docenten i statskunskap Mats
Bergquist.14 Skriften var på sin tid ett udda
inslag i en försvars- och säkerhetspolitisk
debatt som dominerades av andra perspek-
tiv men det finns skäl att idag återvända
till den och inte minst till de teoretiska per-
spektiv som där läggs på frågorna om or-
ganiserat våld från andra aktörer än stater.
Värdet i Bergquists analys ligger i den ana-
lytiska distansen, något som nästan helt
saknas i den flod av sentida debattinlägg
som följt på 11 september.

Bergquists resonemang bygger på det
antagna sammanhanget mellan två feno-
men, å ena sidan det traditionella krigets
tilltagande ”omodernitet” eller oanvänd-
barhet å andra sidan framväxten av nya
möjligheter att utnyttja våld och nya for-
mer för detta. Från den amerikanska de-
batten hämtade Bergquist begreppet surro-
gatkrig. Det hade myntats för att beteckna
en form av krig genom ombud, där en främ-
mande makt genom att skapa eller under-

stödja terroriströrelser kunde bedriva väp-
nad aggression på en nivå under krigs-
tröskeln och utan att exponeras som an-
gripare.15

Bergquist vidgade emellertid inne-
börden i begreppet surrogatkrig till att
också gälla de icke-statliga aktörerna som
sådana. Att dessa på ett annat sätt än tidi-
gare kunde börja verka mot en dittills
oåtkomlig statsmakt såg Bergquist som
en följd av en teknisk utveckling som
tillhandahöll förstörelsemedel men fram-
förallt som en exploatering av de moderna
industrialiserade och urbaniserade sam-
hällenas sårbarhet, d v s samma förhållan-
den som utgjorde en avgörande faktor i
den antagna framväxten av ömsesidiga
beroenden, liksom i traditionell försvars-
planering som den svenska.16

Intressant, men också mycket tidsty-
piskt, är att Bergquist entydigt placerar
1970-talets surrogatkrig under den säker-
hetspolitiska nivån. Detta återspeglar den
då vedertagna definitionen av säkerhets-
politik och säkerhetsmål som fenomen
kopplade till krigshot från andra stater.
Först om surrogatkrig ökade i omfattning
och kom att beröra supermakter och deras
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politik skulle det bli ett verkligt säkerhets-
politisk problem. Samtidigt pekade Berg-
quist på farorna med att definiera surrogat-
kriget i militära termer eftersom detta var
precis vad dess aktörer önskade. Försvar
mot surrogatkrig handlade istället mycket
mer om samhällenas grundvalar, som frå-
gor om statens legitimitet och medborgar-
nas tillit.

Tematiken kring krigets transforme-
ring har under de senaste tio åren framför-
allt utvecklats av den israeliske historikern
Martin van Creveld.17 Hans tes är att de
stora traditionella mellanstatliga kriget av
flera sammanflätade orsaker är på väg att
försvinna. De mellanstatliga krig som ännu
förekom utkämpades undantagslöst mot
eller mellan små och svaga stater. Samti-
digt steg antalet inre konflikter, ett möns-
ter som blivit ännu tydligare efter slutet av
1980-talet. Dessa i och för sig disparata
konflikter kännetecknas av en grundläg-
gande förändring vad gäller aktörerna och
deras sätt att utnyttja väpnat våld.

Creveld preciserar ett antal utmär-
kande och för det sena 1900-talets nya
väpnade rörelser gemensamma drag:18

• Aktörerna är inte stater och det väp-
nade våldet saknar territoriell dimension.

• Traditionell kommandostruktur och
funktionsindelning finns inte. Ledare,
väpnade styrkor och civila är samman-
blandade.

• Frånvaron av byråkrati och logistik gör
att tunga och komplexa vapensystem
inte kan användas, samtidigt som aktö-
rerna själva inte utgör gripbara mål för
dessa stridsmedel.

• Striden utkämpas inte på slagfält utan
bland motståndarens civilbefolkning.

Creveld menar att två traditionella svag-
heter utgör grunden för de nya aktörernas
faktiska styrka: avsaknaden av territoria-
litet och frånvaron av särskiljande drag
mellan stridande och icke-stridande.

”Surrogatkriget” liknar härvidlag det
traditionella gerillakriget eller nationella
befrielsekriget men har renodlat vissa av
dess drag, samtidigt som den politiskt/ideo-
logiska dimensionen är en annan.

Kriget förlorar här såväl mycket av sin
rumsliga som sin statsrättsliga och orga-
nisatoriska dimension, med ett ofta uppre-
pat uttryck har det kommit att privatiseras.
Våldsmonopolet, den klassiska grund-
stenen för statsmaktens auktoritet, ruckas.
Denna krigets privatisering leder logiskt
till skyddets privatisering, något som i
vissa avseenden redan är en realitet men
som i van Crevelds resonemang skulle in-
nebära en utveckling där statsmaktens
auktoritet undergrävs, därför att medbor-
gare och institutioner tappar tilltron till
dess förmåga att erbjuda ett pålitligt skydd.

17 van Creveld, Martin: On Future War, London, Brassey 1991, The Transformation of War, Oxford,
Maxwell Macmillan 1991 och The Art of War, London, Cassel 2000.

18 van Creveld, Martin: ”Det nya kriget har inget slagfält”, Axess nr 5, september 2002.
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Några avslutande reflexioner
Bergquists term surrogatkrig har långt i
efterhand visat sig vara en framsynt be-
greppslig innovation, vars säkerhetspoli-
tiska innebörd aldrig egentligen framgick
under supermaktsepoken och kärnvapen-
avskräckningen utan egentligen först fram-
trätt som tydlig (och i ett slag självklar)
efter 11 september. Surrogatkrig förutsät-
ter att man först kan tänka säkerhetspoli-
tiskt i andra kategorier än stater och stats-
liknande eller statsaspirerande aktörer.

Utifrån Bergquists definition av surro-
gatkrigets medel och mål måste man kon-
statera att det första året av The War on
Terrorism snarare inneburit framgångar för
surrogatkrigets utövare än för dess mot-
ståndare. Enbart det faktum att Förenta
Staterna provocerats ut i ett i tid, rum och
styrkeinsats obegränsat krig mot en ode-
finierad fiende måste betraktas som en
avgörande framgång för en territoriellt och
resursmässigt oberoende nätverksorga-
nisation av Al-Qaidas typ. Att tvinga upp
terroristbekämpningen från polisiär till mi-
litär nivå är och har genomgående varit ett
viktigt strategiskt mål i surrogatkrig.

Martin van Creveld anlägger ett liknan-
de perspektiv; den traditionella militära
operationen mot Afghanistan var ett slag i
luften, ett sätt att utnyttja de enda egent-
liga gripbara maktresurser USA förfogade
över och att samtidigt demonstrera hand-
lingskraft inför den amerikanska allmänhe-
ten och utkräva vedergällning för dess räk-
ning. Irakkriget 2003 förstärker ytterligare
detta perspektiv, att lyckas initiera en ut-
veckling som innebär att USA direkt enga-

geras i en stor väpnad konflikt med målsätt-
ningen att ockupera ett arabiskt land måste
betraktas som en övergripande strategisk
framgång av svåröverträffat slag för en
surrogatkrigsaktör.

Crevelds under 1990-talet framförda
tolkningar av krigets transformering och
dessa nya icke-statliga aktörskategoriers
principer för användning av väpnat våld
bekräftades med öronbedövande kraft av
terrorattackerna mot USA. Av en bra teori
brukar man kräva att den har ett predik-
tionsvärde. Det finns följaktligen anled-
ning att ta fasta på tankarna om krigets
transformering och ytterligare tänkbara
prediktioner.

Surrogatkriget och den senaste formen
av den traditionella krigföringens evolu-
tioner – RMA-konceptet – har nu frontal-
kolliderat. Dessa fenomen, har tidigare varit
både intellektuellt och operativt separerade
på olika arenor och konfliktnivåer.

Det är svårt att se något annat utfall
av denna utveckling än att den i grunden,
och på ett helt annat sätt än de hittills
mycket marginella justeringar som vidta-
gits, kommer att förändra krigets karaktär,
gällande politisk och folkrättslig praxis, lik-
som de nationella säkerhetsinstitutio-
nernas inriktning, utseende och innehåll.
Om slutsatsen är riktigt är vi knappt ens i
början av denna mer genuina Revolution
in Military eller snarare Security Affairs.

Till sist: Upplösningen av den bipolära
maktstrukturen efterlämnade inte bara ett
säkerhetspolitiskt vakuum utan också en
brist på övergripande säkerhetspolitisk
teoribildning. Maktbalans- och avskräck-
ningsteorier, som uttalat eller outtalat do-
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minerat under fyra decennier förlorade
mycket av sitt förklaringsvärde. Möjligen
ser vi nu hur säkerhetspolitisk makroteori
är på väg tillbaka som ett användbart red-
skap för analys och förklaring. Kanske
måste ett drygt decennium först förflyta,
en förvirringens och teorilöshetens tid då

den säkerhetspolitiska kompassnålen
snurrade runt för att till slut peka åt ett helt
oväntat håll. Det handlar förvisso om nya
krig i en ny värld  –  men inte om obegrip-
liga våldseruptioner i en alltigenom kao-
tisk och oförutsägbar värld.

New Wars – New Worlds. Some Perspectives on Security Po-
licy Changes after September 11, 2001

Annual study presented to the Security Policy Section of the Royal Swedish
Academy of War Sciences on 3rd  December 2002 by Wilhelm Agrell,
Associate Professor in History at Lund University

Summary

The terrorist attacks on the US on Sep-
tember 11 highlights a number of funda-
mental security issues. These attacks now
stand out as events with serious and far-
reaching consequences, in some respects
far beyond the comments anticipated or
offered in the immediate aftermath of the
attacks. The reason for this lies primarily
in the traumatization of US public opinion
which in turn might have a decisive effect
on the future conduct and long-term de-
velopment of US security policy.

A short-term policy is now centred
around the War on Terrorism, leading to a
number of far-reaching legal, political, and
strategic consequences, already visible in
the operations in Afghanistan in 2001 and
in Iraq in 2003. Behind this is an obvious
shift in US foreign and security policy to
unilateralism, a shift that is bound to

influence US attitudes with regard to the
possible value of long-term alliances. In
this context the significance of September
11 rather serves as a catalyst for the fu-
ture, an event speeding up and deepening
a change initiated by the end of the Cold
War.

Taking the long view we can see that
the attacks and subsequent War on Terror-
ism both represent a fundamental shift in
warfare from and vis-à-vis non-state actors.
These wars or para-military conflicts will call
for additional and far-reaching changes
when planning for national and internatio-
nal security and defence measures in addi-
tion to the adjustmentsdiscussed so far.
Finally, the broad outlines for a new security
order after the Cold War are now perhaps
beginning to assume a more definite shape.
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