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TIDSKRIFT
Litteratur

Sir Rupert Smith, brittisk general som 
avgick med pension 2002, utvecklar 
i sin bok The Utility of Force tesen 

att västvärldens föreställningar om och 
koncept för krigföring är föråldrade och 
måste förnyas för att alls vara relevanta 
idag. 

Rupert Smith har en gedigen meritlista 
från vitt skilda uppdrag; bl a som militär-
rådgivare i Zimbabwe, pansardivisionschef 
i Gulfkriget 1990-91, kommendant över 
de brittiska styrkorna i Nordirland, ställ-
företrädande försvarsstabschef 1992-94, 
styrkechef för UNPROFOR i Bosnien-
Hercegovina 1995 och som ställföreträ-
dande chef för NATO:s Europakommando 
(DSACEUR). I förordet  till denna mycket 
läsvärda bok slås bokens inriktning ti-
digt fast: detta är inte en konventionell 
memoarbok om människor jag mött och 
anekdoter jag kan berätta. Sådana finns det 
redan alldeles för många av, menar Smith. 
Hans avsikt är istället att sätta in sina yr-
keserfarenheter i ett större sammanhang 
och formulera ett reformprogram för hur 
internationell våldsanvändning i dagens 

Sir Rupert Smith: The Utility of Force. The Art of War in the Modern World. Allen 
Lane 2005. 403 s.

föränderliga och komplexa värld bör or-
ganiseras för att nå bättre effekt.

Efter avslutad karriär har Smith kom-
mit till slutsatsen att varje gång han sänts 
ut för att uppnå något mål har man måst 
anpassa och organisera om styrkan för att 
den skall nå avsedd effekt. Anpassning 
och flexibilitet har varit regel. Därmed 
framförs inte den gamla klichén att varje 
försvarsmakt förbereder sig för det förra 
kriget – den förbereder sig ofta för fel krig, 
menar Smith och ger flera exempel. Under 
Gulfkriget 1990-91 användes de brittiska 
mekaniserade styrkorna i en region som 
hade legat utanför parametrarna för brittisk 
försvarsplanering sedan 1960-talet. På den 
operativa nivån var det dock av mindre 
betydelse då Saddam Husseins generaler 
valde att strida på ett sätt som spelade 
FN-alliansen i händerna; särskilt överläg-
senheten i luften kunde utnyttjas till fullo. 
Smiths exempel med Gulfkriget 1990-91 
är väl känt, men vad han vill ha sagt är att 
operationskoncept i stort sett alltid måste 
anpassas från det ursprungligen tänkta. I 
den meningen är hans budskap likt Moltkes 

av förste forskare Niklas Granholm

Är mellanstatliga krig omoderna?
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maxim att ingen plan överlever den första 
kontakten med motståndaren. 

Ett ytterligare exempel är flygkampanjen 
1999 för att förmå Slobodan Milosevic att 
ge upp kontrollen över Kosovo till  inter-
nationellt styre. I detta fall var skillnaden 
större mellan det existerande operations-
konceptet och ett sådant som effektivt 
kunde nå det uppsatta målet. 

Det mest extrema exemplet på operativ 
anpassning är brittiska arméns verksamhet 
i Nordirland som i kombination med den 
roll den efterkrigstida avvecklingen av 
det brittiska imperiet tilldelade försvars-
makten, lett till en institutionalisering 
av anpassning, med goda operativa skäl. 
Grundorganisationens struktur har dock i 
stort förblivit densamma och doktrinerna 
har tenderat till att rättfärdiga denna, sna-
rare än att förklara varför anpassningarna 
till skiftande förutsättningar fungerat. Det 
brittiska militära systemet har förmåga till 
kontinuerlig förändring samtidigt som det 
i grunden förblir sig likt. Smiths kritik är 
mindre lågmäld i synen på västvärldens 
försvarsmakter – NATO-ländernas samt 
de f d Warszawapaktländernas – som 
verkligen är i behov av transformering. Här 
är debatten starkt fokuserad på teknologi, 
antal och organisation, men mindre på hur 
konflikterna skall utkämpas och för vilket 
syfte, påpekar Smith.

Våldsanvändning i förändring
För hantering av de globala säkerhetspro-
blem vi har att förhålla oss till övervägs el-
ler används militära resurser i en vid palett 
av scenarier, och oftast i samverkan mellan 

allierade. Komplexiteten i detta illustreras 
med några exempel: terrorism, spridning 
av massförstörelsevapen, fredsbevarande, 
fredsskapande, kontroll av massflykts-
situationer, miljöskydd, skydd av knappa 
resurser (vatten, mat, energi), för att nämna 
några. Militära resursinsatser anses vara en 
lösning eller en del av lösningen på dess 
problem, något de från början i många fall 
inte alls var tänkta för.

Under sin tid som ställföreträdande 
brittisk försvarsstabschef har Smith också 
arbetat nära diplomater, politiker och 
FN-tjänstemän och andra internationella 
organisationer. Detta har lett honom till 
slutsatsen att det finns en klar dissonans 
mellan de militära resursernas användning 
och deras organisation. Kartan och verk-
ligheten stämmer helt enkelt inte längre 
överens. Det råder alltid en komplicerad 
kombination av politiska och militära 
förutsättningar och omständigheter. För-
ståelsen av hur dessa två världar invecklas 
i varandra verkar saknas, och inte heller 
– vilket är allvarligare från den militära 
synvinkeln – tycks det finnas insikt om 
hur de påverkar varandra över tiden. Efter 
en lång period av reflekterande har Smith 
kommit till slutsatsen att vi nu befinner oss 
i en ny era, där konflikter ser annorlunda 
ut. Det tidigare paradigmet för krigföring 
som utvecklats under lång tid, som Smith 
kallar mellanstatliga industriella krig, har 
blivit obsolet. Ett nytt och annorlunda, där 
militär och politisk utveckling går hand i 
hand, råder nu. Detta är det centrala temat i 
Smiths bok – hur utvecklingen har lett fram 
till denna situation och inriktningen av 
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de reformer som behövs för att man skall 
kunna hantera dagens säkerhetsproblem. 
Reformerna är tänkta att leda fram till hur 
våldsanvändningen skall kunna vara ända-
målsenlig, när den måste tillgripas.

Författaren betonar att syftet med dis-
kussionen i boken är både praktiskt och 
konceptuellt, då man vid sidan av teore-
tiska diskussioner också behöver ha insikt 
i hur man praktiskt använder våld samt om 
realiteterna på dagens stridsfält. Bristen på 
kunskap om förutsättningarna förstärks av 
en stor brist på kunskap om konfliktmiljön 
på den politiska nivån, som med all rätt 
förväntar sig att det militära systemet skall 
svara upp mot deras beställningar. Alltför 
ofta sker det utan några kunskaper om de 
praktiska och i än mindre om de koncep-
tuella förutsättningarna, menar Smith. 
Hur det kan gå till illustreras längre fram 
i boken med Smiths egna erfarenheter av 
dialogen mellan Utrikesministeriet och 
Försvarsministeriet när dessa nåddes av 
nyheterna om det pågående folkmordet 
i Rwanda:

Foreign and Commonwealth Office (FCO): 
Vad kan vi göra åt händelserna i Rwan-
da?
Ministry of Defence (MOD): Vad vill ni 
att vi ska göra?
FCO: Vi borde handla. Något måste göras. 
Vi kan inte låta folk bli massakrerade. 
Som permanenta medlemmar av FN:s sä-
kerhetsråd kan vi inte bara stå och se på.
MOD: Så ni vill att vi ska använda mi-
litärt våld?

FCO: Ja.
MOD: För att göra vad? Att stoppa dö-
dandet?
FCO: Ja. Precis.
MOD: Vem vill ni att vi ska slåss mot? 
Vi vet inte säkert vem som står för dö-
dandet: är det stam mot stam, eller är det 
en styrka från en stam? Och Rwanda är 
stort. Var börjar vi? Kigali antagligen, 
det är huvudstaden och vi skulle behöva 
en flygbas.
FCO: Det måste bli en internationell 
styrka förstås.
MOD: Och vad skulle vara det brittiska 
målet med att delta i en sådan styrka?
FCO: För att spela vår roll som permanent 
säkerhetsrådsmedlem.
MOD: Ska Storbritannien leda styrkan?
FCO: Nej, den borde ledas av FN – en 
riktig FN-insats.
MOD: Det kommer att ta tid att få fram 
den, så då kommer det antagligen vara 
försent att stoppa dödandet.
FCO: I så fall borde insatsen riktas in mot 
att hantera post-conflict situationen.
MOD: OK. Men vi måste få klart för 
oss hur många brittiska soldater som är 
tillgängliga idag. Givet våra insatser på 
Irland, i Bosnien och några andra ställen, 
så är det inte så många.
FCO: Vad föreslår ni?
MOD: Vad prioriterar regeringen? Är 
vårt bidrag till denna insatsstyrka högre 
prioriterat än de andra uppgifter vi redan 
löser?
FCO: Antagligen inte.
MOD: I så fall, de här FN-styrkorna 
saknar nästan alltid understöd för sådana 
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här expeditionära operationer. Och om vi 
vill skynda på insättandet av FN-styrkan, 
vore ett erbjudande om en logistikenhet 
antagligen det mest värdefulla bidraget.
FCO: Är det riskfyllt för våra soldater?
MOD: Knappast alls.1 

Replikväxlingen sammanfattar dialo-
gen i denna fråga i delar av det brittiska 
systemet, men bortsett från några speci-
fika inslag kunde den ha utspunnit sig i 
något annat land i Västeuropa, inklusive 
Sverige.

War Amongst the People
Krig existerar inte längre, inleder Smith 
sitt konceptuella kapitel. Våldsanvänd-
ningen i världen är visserligen en tidlös 
företeelse, men konceptet krig som en 
strid på ett slagfält mellan människor och 
maskiner på ömse sidor, krig som en mas-
siv händelse för att avgöra internationella 
dispyter, sådana krig existerar inte längre. 
Det senaste pansarslaget, med den karaktär 
som Smith avser, utspelade sig 1973 på 
Golan-höjderna och i Sinais öknar. Vis-
serligen har tusentala stridsvagnar byggts 
och köpts sedan dess, men deras roll som 
avgörande vapen är över. Inte heller, vå-
gar Smith påstå, kommer det att bli så i 
framtiden, eftersom krig med avgörande 
slag av den typen inte längre har någon 
betydelse. Många militära planerare har 
tagit till sig detta och strävar efter snabba 
och lättrörliga styrkor. Dessvärre gör de det 
inom ett föråldrat koncept för krig.

Det tidigare paradigmet för krig, basera-
des på konflikter mellan stater, manövre-
randet av stora truppformationer och den 
totala mobiliseringen av mänskliga och in-
dustriella resurser, med alla andra intressen 
satta på undantag, för att nå målet med en 
absolut seger. Sekvensen i internationella 
konflikter var fred – kris – krig – avgörande 
och åter till nytt fredstillstånd. Centralt 
för det nya paradigmet som Smith kallar 
War Amongst the People är kontinuerlig 
växling mellan konfrontation och konflikt, 
oavsett om en stat står emot annan stat eller 
icke-statlig aktör:

Rather than war and peace, there is no 
predefined sequence, nor is peace neces-
sarily either the starting or the endpoint: 
conflicts are resolved, but not necessarily 
confrontations.2 

Konceptet War Amongst the People karak-
täriseras av sex huvudsakliga trender:

De övergripande målen för vilka stri-
den utkämpas är under förändring 
från de hårda, absoluta målen för det 
industriella mellanstatliga kriget, till 
mer formbara mål förknippade med 
individen och samhällen som inte är 
stater.
Striden pågår ibland folket. Detta 
faktum förstärks av den centrala roll 
massmedia spelar i varje konflikt. 
Stridens arena är varje vardagsrum 
världen över, likaväl som på gator och 
fält i ett konfliktområde.

•

•

1   A a, s 311f. översättning av recensenten
2  A a, s 17.
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De konflikter vi deltar i tenderar att 
sakna tidtabell. Vi söker uppnå ett till-
stånd som sedan måste bibehållas intill 
dess en slutlig överenskommelse nåtts, 
något som kan ta år eller årtionden.
Konflikten hanteras så att den insatta 
styrkan inte förloras eller helst inte 
åsamkas förluster. Den sätts aldrig in 
för att förbrukas för att till varje pris 
nå målet.
Vid varje ny konflikt används gamla 
vapensystem på ett nytt sätt. Vad 
som konstruerats för användning på 
ett slagfält mot soldater och meka-
niserade enheter anpassas till dagens 
pågående konflikter, eftersom verkty-
gen för industriell krigföring oftast är 
irrelevanta för det nya paradigmet.
De olika sidorna i en konflikt är oftast 
icke-statliga, då vi tenderar att bedriva 
våra konflikter i någon form av multi-
nationell gruppering, en allians eller 
en koalition, och mot någon part eller 
parter som inte är stater. 

Konfrontationer och konflikter ser alltså 
helt annorlunda ut idag. Framförallt är 
våra föreställningar om hur de ser ut för-
åldrade.

Smith diskuterar också på flera ställen 
viljans betydelse. I den gamla modellen för 
betvingelse gällde, starkt förkortat utnöt-
ning av motståndarens resurser. Nu gäller 
det att komma åt befolkningens vilja till att 
fortsätta motståndet och vinna över dem på 
den egna sidan, vilket alltså inte enbart kan 
göras genom att besegra motståndarens 

•

•

•

•

stridskrafter eftersom förutsättningarna 
förändrats.

Tillämpningsexempel Bosnien
Som tillämpningsexempel på de sex fak-
torer som utgör konceptet War Amongst 
the People använder Smith sina egna 
erfarenheter som chef för UNPROFOR i 
Bosnien-Hercegovina under 1995. Det var 
det år då denna FN-mission fick en slutlig 
chock genom massakern på runt 7 000 
civila, i samband med staden Srebrenicas 
fall i östra Bosnien-Hercegovina. Senare 
på året sattes också en omfattande flyg- och 
artillerikampanj in mot den bosnienser-
biska sidan, samtidigt som den utsattes för 
en offensiv av kroatiska stridskrafter. Före 
årets slut hade ett fredsavtal nåtts. Day-
tonavtalet satte den bortre parentesen för 
den öppna konflikten – men den balkanska 
konfrontationen kvarstår ännu olöst.

Att Smith använder UNPROFOR 1995 
som åskådningsexempel är både förståeligt 
och intressant. Förståeligt, eftersom han 
själv ledde operationen och vill skriva 
historien om hur insatsen efter katastrofen i 
Srebrenica vände och den bosnienserbiska 
belägringen av Sarajevo kunde hävas med 
vapenmakt och en god del list. Intressant 
är det för en svensk läsare, då Sveriges 
engagemang i 1990-talets balkankonflik-
ter markerade vår återkomst till praktisk 
europeisk stormaktspolitik. För första 
gången sedan Napoleonkrigens slut del-
tog nu Sverige i en stormaktskoalition i 
krigslika förhållanden på den europeiska 
kontinenten.
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Det självupplevda ger en ytterligare 
dimension åt denna del när Smith går 
igenom konfliktutvecklingen i Bosnien 
med hjälp av de sex trenderna. Målen för 
vilka konflikter utkämpas har förändrats. 
I fallet Bosnien fanns under lång tid ingen 
övergripande strategi, inget klart definierat 
mål som skulle uppnås. I den mån någon 
strategi fanns utvecklades den i reaktion 
på ”parternas” agerande. I bästa fall kunde 
man uppnå koordination på taktisk och låg 
operativ nivå. De övergripande mandaten 
utfärdade av FN:s säkerhetsråd var för 
vaga för att kunna ge effektiv inriktning, 
vilket medförde öppningar för olika 
tolkningar. Ledningssystemet var svagt 
och dåligt utvecklat. Dessutom var ett 
”tvånyckelssystem” för auktorisering av 
våldsanvändning från luften mellan NATO 
och FN:s ledning en del av bilden och det 
fördröjde ofta insatser i akuta krislägen 
och försvagade därmed UNPROFOR:s 
trovärdighet. För den av oss som arbetade 
med dessa frågor vid den tiden var den 
”mandatexegetik” som en del av arbetet 
ofta gick ut på ett annat av symptomen på 
det Smith talar om.

Konflikten utspelas mitt ibland befolk-
ningen. Det gällde i hög grad i Bosnien, där 
alla strider utspelade sig inom, mellan och 
ibland befolkningen samt mot den inter-
nationella styrkan. Civilbefolkningen var 
inblandad som part, men oftast som direkt 
måltavla. Våld användes för att skrämma, 
förstöra och ödelägga, gisslan togs, lik 
köptes och såldes och hela befolkningar 

drevs bort under eufemismen ”etnisk 
rensning”. Konflikten utspelade sig också 
i resten av världen – Bosnien var en verklig 
konflikternas scen och det som skedde där 
kunde observeras av en global publik med 
internationella media som förmedlare och 
regissör. Smith fortsätter med teatermeta-
forer för att visa hur personligheter snarare 
än sakfrågor kom att stå i centrum:

On the stage of the theatre the players 
were given visibility: petty officials and 
thugs, the vast majority of leading actors 
on all three sides, took centre stage and 
became stars of the show, whilst inter-
national statesman and generals fluffed 
their lines or appeared to be following a 
different script.3 

Då någon klar strategi inte kunde formu-
leras blev det reaktiva elementet i opera-
tionerna än tydligare och förstärktes av 
media. Mönstret där någon krigshändelse, 
ofta någon ny massaker eller fördrivning, 
rapporterades i media med starka bilder, 
ledde ofta till att nya krav ställdes på FN att 
göra något åt saken. Detta stimulerade de 
truppbidragande huvudstäderna att agera, 
ofta genom att lova nya truppstyrkor och 
resurser som kom för sent, om de alls dök 
upp. Allt detta bidrog till en bristande logik 
i operationen som med tiden blev alltmer 
osammanhängande. 

Den internationella styrkan i Bosnien-
Hercegovina uppträdde så att den inte 
riskerade att förloras. Det skulle kunna 
uttryckas som extrem fokusering på strids-

3  A a s 353
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ekonomi, med följden att agerandet blev 
ytterst försiktigt. Smith exemplifierar här 
med utvecklingen under våren-sommaren 
1995. Uppbyggnaden av Rapid Reaction 
Force (RRF) en extra styrka utanför UN-
PROFOR, men under Smiths befäl och 
utvecklingen som ledde fram till konflik-
tens slut är ett tydligt exempel. Perioden 
samanfaller i tiden med Srebrenica-mas-
sakern och det står klart att inget av de 
truppbidragande länderna till FN-insatsen 
eller från NATO var berett att sätta in sina 
styrkor så att de riskerade att förloras eller 
ens få förluster. UNPROFOR:s sorgliga 
eftermäle illustrerar Smith med det direktiv 
som utfärdades i maj 1995 där styrkans 
egen säkerhet överordnades mandatets 
implementering. Ingen huvudstad begärde 
heller att kontraorder skulle ges.

När beslutet om att sätta in det multi-
nationella RRF, som bestod av en tillfäl-
ligt sammansatt styrka av mekaniserade 
stridsgrupper, stödda av ett tillfälligt sam-
mansatt artilleriförband och med understöd 
från NATO:s 5.taktiska flygeskader (5th 
Tactical Airforce), fattats för att häva 
belägringen av Sarajevo utgjorde det ett 
exempel på användning av resurser och 
organisation på ett helt nytt sätt.4 Kombi-
nationen av flyg, artilleri och mekaniserat 
infanteri hävde belägringen i början av 
september. Övergripande fanns också 
insikten om att den bosnienserbiska sidan 
var på fallrepet och den galvaniserande 
effekt på den internationella närvaron som 

Srebrenicamassakern fått.
Att parterna i dagens konflikter är icke-

statliga aktörer illustrerar Smith med att 
ingen av de kroatiska, serbiska och bosniska 
entiteterna i Bosnien var operativt fung-
erande stater, även om Bosnien-Hercego-
vina erkänts internationellt 1992. På den 
andra sidan var parterna FN, NATO och 
en stor mängd internationella organisatio-
ner. Medan FN strävade efter neutralitet i 
konflikten, riktade NATO in sina åtgärder 
mot den bosnienserbiska sidan vilket bi-
drog till oklarhet och minskad effekt, som 
inte upphörde förrän efter Srebrenicamas-
sakern. Intill dess kunde parterna spela på 
dessa motsättningar och på så sätt stärka 
sin egen position och försvaga framförallt 
användningen av NATO:s flygresurser. 
Först när koordination kunde uppnås på 
sensommaren 1995 fick den insatta styr-
kan effekt.

Att det inte finns någon klar tidtabell i 
dagens konflikter var Bosnienkonflikten 
också exempel på: den internationella 
truppnärvaron är inne på sitt trettonde år, 
men nu under EU-flagg. Konflikten är slut, 
men konfrontationen kvarstår och innebär 
att en internationell militär närvaro fortfa-
rande behövs, om än i mindre skala. 

Smiths stridsberättelse från tiden i Bos-
nien är intressant och pekar tydligt på 
komplexiteten i dagens operationer och 
de förändrade förutsättningar under vilka 
de utförs jämfört med vad som var normalt 
under det kalla kriget. Det finns dock 

4 Begreppet sosm används är Artillery Group samt Tactical Airforce och borde i detta fall närmast avse 
förstärkt artilleribataljon respektive flygeskader, även om terminologin inte entydigt låter sig översättas.
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anledning till några invändningar. För det 
första är de flesta analytiker idag överens 
om att UNPROFOR i Bosnien till stora de-
lar är ett exempel på hur man inte ska göra. 
Det finns trots allt en viss inlärningskurva 
sedan dess, och den svåra konsten med 
fredsfrämjande operationer i en betydligt 
svårare miljö hanteras idag åtminstone 
ibland med större skicklighet och plågsamt 
vunnen insikt om hur illa det kan gå om 
man misslyckas. Visserligen var de flesta 
parterna på alla sidor knappt erkända stater 
respektive internationella organisationer, 
men bakom dessa skymtade, som Smith 
också påpekar, ”huvudstäderna”, som hela 
tiden intervenerade i hur styrkans i Bosnien 
uppgifter skulle lösas. I Bosnienfallet hade 
också två av de tre ”entiterna” klara kopp-
lingar till huvudstäder i regionen. Även om 
parterna formellt inte är stater är de antag-
ligen mer en arena än egna självständiga 
aktörer. Den minsta gemensamma nämnare 
den internationella koalitionen kan enas 
om blir vad som sedan utförs. I Bosnien-
fallet rådde också skilda prioriteringar, 
åsikter och uppfattningar om vad som var 
en framkomlig väg. Dessa framfördes inte 
alltid öppet och det komplicerade i att leda 
en sådan koalition framgår tydligt. Statens 
betydelse och roll i dessa operationer ges 
för lite uppmärksamhet i Smiths analys.

En andra kritik gäller Smiths analys av 
den Bosnienserbiska sidan. Hans beskriv-
ning av General Mladics agerande och 
sätt att fungera är klarsynt och delas idag 
av många som då hade att förhålla sig till 
denne. Mladic var hårdför, hänsynslös och 
hade sina underlydandes respekt. Analysen 

av den bosnienserbiska militärapparaten 
och dess funktionssätt tyder också på in-
sikt. Det gör det svårt att tro att Smith, efter 
allt som den bosnienserbiska sidan under 
flera år gjort av folkfördrivningar, grava 
folkrättsbrott, övergrepp och mord i olika 
koncentrationsläger, inte kunde föreställa 
sig att den bosniakiska civilbefolkningen i 
Srebrenica kunde vara utsatt för något hot. 
Någon del av analysen tycks saknas. 

Bortsett från det är hela framställningen 
om Bosnien under 1995 en intressant 
studie av hur komplexiteten på de olika 
nivåerna i en konflikt som den bosniska 
på 1990-talet och rekommenderas till 
läsning för alla som i något sammanhang 
intresserar sig för moderna fredsfrämjande 
operationer och de förutsättningar under 
vilka de bedrivs.

Mellanstatligt industriellt krig 
– uppkomst, nedgång och fall
Smiths strävan att övertyga läsaren om att 
ett nytt paradigm nu inträtt leder honom 
till att följa upp det inledande konceptuella 
kapitlet med två omfångsrika delar fokuse-
rade på hur krigen fördes i praktiken från 
Napoleonkrigen fram till och med det kalla 
krigets slut. Detta är en habil, läsvärd och 
välskriven kronologi över utvecklingen. 
För den som redan tycker sig ha grepp om 
denna långa och intressanta utveckling, 
tillför dessa drygt 230 sidor inte något 
direkt nytt utom på en intressant punkt: 
Övergången från det tidigare paradigmet 
var inte skarp, utan grunden för det nya 
står att finna i de avkoloniseringskrig och 
konflikter som bland andra Storbritannien 
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och Frankrike utkämpade efter 1945. Det 
kalla kriget var det alldeles dominerande 
perspektivet och kom därför att maskera 
den utveckling som efter 1989 slagit ige-
nom med full kraft. Överraskningen och 
dagens konceptuella förvirring har därför 
blivit desto starkare.

Vad bör göras?
Transformation av framförallt NATO-län-
dernas försvarsmakter pågår nu, men den 
verkliga transformationen är ofullständig 
så länge det inte handlar om förändring av 
de institutionella tankemönstren, menar 
Smith. Vad bör då göras? Kärnan i rekom-
mendationerna är att inom det föreslagna 
ramverket War Amongst the People förstå 
de konfrontationer och konflikter vi är 
inblandade i som sammanflätade militära 
och politiska händelser och att de bara 
med det synsättet kan lösas. De är inte 
längre Hitlers tredje rike eller ett imperialt 
Japan som står emot oss, istället måste vi 
möta hoten från dem som hotar med våld. 
Konflikter och konfrontationer kan inte 
längre lokaliseras till ett visst område och 
motståndaren saknar ibland ”fast form”. 
Hoten är inriktade på att få oss att förändra 
vårt sätt att vara och måste mötas med att 
kontinuerligt anpassa vårt uppträdande 
i konfrontationen eller konflikten. Insikt 
måste också nås om att

...whilst conflicts may be won not all con-
frontations, including those that started 
the conflicts, may be resolved with the 

use of force, or even other levers. Indeed, 
some may have to be managed.5

Smith går därefter över till de mer konkreta 
rekommendationerna. Först och främst 
måste det till en förändring i analysen som 
görs av en konflikt. Analysen formuleras 
idag oftast i termer av industriellt mellan-
statligt krig och när denna analys stämmer 
alltför dåligt deklareras att asymmetri eller 
asymmetrisk krigföring nu råder. Smith 
avvisar denna typ av analys eftersom han 
menar att det är just strävan att uppnå en 
asymmetri mot sin motståndare som är 
kärnan i krigföring – asymmetri är helt 
enkelt eftersträvansvärt eftersom det ger 
övertag, men vilken typ av asymmetri är 
mindre viktigt. Har motståndaren funnit ett 
sätt att neutralisera eller negera ditt övertag 
– teknologiskt och industriellt – och du av 
någon anledning inte är beredd att anpassa 
ditt agerande för att återfå övertaget, måste 
konflikten utkämpas på den andres villkor. 
Detta är den situation vi idag ser i Irak, på 
de av Israel ockuperade territorierna och 
i andra krisområden världen över, hävdar 
Smith.

De legala frågorna behöver också ana-
lyseras gentemot det mål som ska uppnås. 
Det yttersta målet som uttrycks på olika 
sätt, är att demokrati ska uppnås, staterna 
skall bli stabila, ekonomin utvecklas så 
att levnadsbetingelserna blir så bra som 
möjligt, att mänskliga rättigheter följs och 
så vidare. Grundläggande för att uppnå allt 
detta är att rättsstaten kan upprättas. Även 

5 A a,  s 372f.
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här har en förvirring uppstått som följd av 
paradigmskiftet: vi förväxlar vad som är 
internationalrättsligt korrekt med vad som 
är det moraliskt rätta att göra, både när 
det gäller Jus in bello och Jus ad bellum. 
Smiths centrala recept för detta område 
är att det finns stort utrymme för att söka 
vidareutveckla internationell sedvanerätt 
för internationella insatser. Legalitet i 
själva insatserna bör eftersträvas och på 
skalan mellan moraliskt rätt och legalt rätt 
måste hela tiden en diskussion pågå. Smith 
själv var DSACEUR under Kosovo-krisen 
och ställdes inför dilemmat om NATO alls 
skulle ha någon del i operationerna. 

Efter en grundlig konfliktanalys föl-
jer sedan en planering, med analys av 
motståndaren där ett antal frågor måste 
ställas om vem denne är respektive vilka 
mål vi önskar uppnå, därpå en andra upp-
sättning frågor rörande eget uppträdande 
och operationskoncept. Det institutionellt 
organiserade systemet behöver även det 
reformeras. En enhetlig ledning både av 
civila och militära resurser behövs i opera-
tionsområdet, nuvarande sätt att organisera 
en insats är otillräckligt. En person eller 
grupp av personer behöver därför ha alla 
trådar i operationen samlade hos sig och ha 
tillräcklig auktoritet för att driva insatsen. 
Detta är inte kontroversiellt i princip – vem 
är emot en koherent insats – men har av 
flera skäl visat sig mycket svårt att uppnå. 
Det som alltför få har sagt före Smith är 
att man inte längre kan förstå operations-
området enbart som geografiskt avgrän-
sat, det är också beroende på analysen 
av operationen: var, frågar Smith, ligger 

t ex  anti-narkotikakampanjen i FN:s och 
NATO:s Afghanistan-kampanj?

Massmedia är av särskild vikt i War 
Amongst the People. Då konceptet säger 
att det är frågan om att vinna konfronta-
tionen genom att vinna över befolkningen 
på sin sida, blir kommunikationen central. 
Det gäller att genom att vara trovärdig få 
åhörarna att följa ditt manus och inte någon 
annans. Här återkommer Smith till teater-
världen: det gäller att ha en berättare som 
förklarar vad som händer, hur det kommer 
att gå och vilka mål som ska uppnås. Här 
anförs utvecklingen av mediekampanjen 
under Kosovo-kampanjen 1999 som ex-
empel: inledningsvis en medial röra där de 
olika presskonferenserna i London, Bryssel 
och Washington gick i otakt. Efterhand 
kunde de ledas från NATO i Bryssel där 
presstalesmannen Jamie Shea framgångs-
rikt ledde presentationen av vad alliansen 
gjorde i Kosovo och Serbien.

Smith avslutar med en balanserad men 
hård kritik av den amerikanska ockupatio-
nen av Irak. Det är ett tydligt exempel på 
hur man lyckas vinna konflikten – inva-
sionen – men får stora problem med den 
efterföljande konfrontationen.

I slutordet betonar Smith det komplice-
rade i användningen av väpnat våld, men 
säger också mycket tydligt att han inte 
vill sprida uppfattningen att det inte kan 
användas för att uppnå politiska mål. Vi är 
alltså fast i att våldsanvändning är ”nyttig” 
för flera syften: för försvar, säkerhet för en 
stat och dess befolkning och upprätthål-
lande av internationell fred. Det är lika 
användbart som andra påverkansmetoder, 
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ekonomisk makt, och andra diploma-
tiska metoder. Men för att nå effekt måste 
våldsanvändningen passas in i ett större 
sammanhang. 

Reflektion och kritik
Smiths omfattande och starka argumenta-
tion för att ett nytt paradigm nu har inträtt 
görs ur praktikerns synvinkel, och som 
sådant övertygar det. Den mycket starka 
och under lång tid etablerade bilden av 
mellanstatliga industriella krig har starkt 
präglat militärt tänkande. Det förstärks av 
institutionella och industriella intressen, 
historiska erfarenheter och utbildnings-
system där förståelsen av hur krig skulle 
bedrivas var djupt etablerad. Den förhål-
landevis korta tid som förflutit sedan slutet 
på det kalla kriget – det ultimata mellan-
statliga konceptet för krig och konflikter 
– bidrar ytterligare. Men synsättet att ett 
nytt koncept ska ha inträtt måste delas av 
många stater för att bli dominerande. Om 
så inte är fallet, och mycket tyder på det, 
kan den tidigare logiken leva kvar under 
lång tid och komma att prägla konflikter 
och konfliktlösning. 

Smiths tankegods är inte nytt i sig och 
han gör inga anspråk på teoretisk origina-
litet, utan har som sagt anlagt praktikerns 
perspektiv. Som Javier Solana sade i sin 
kommentar till boken vid ett seminarium 
i Bryssel i januari, har de idéer den ut-
trycker varit en del av debatten under en 

tid, men har inte konceptualiserats på det 
sätt  Smith gjort. Likheter finns till exempel 
med tankarna i Martin van Crevelds origi-
nella bok The Transformation of War från 
1991. I Robert Coopers tankeväckande och 
nyanserade The Breaking of Nations från 
2003 framförs tesen att det är skillnader 
i utvecklingsgrad och synsätt på interna-
tionell säkerhet som genererar mycket av 
dagens konflikter.6  Även här finns likheter 
med Smiths synsätt i det att olika konflikter 
kräver skilda förhållningssätt metoder och 
attityder för att kunna ”vinnas”.

Till vem riktar sig Sir Rupert Smith? Det 
stora värdet med hans bok är att han ger 
en väl underbyggd konceptuell modell för 
hur dagens konflikter kan hanteras och det 
är mycket berikande för debatten. Men en 
del av de fenomen och faktorer han framför 
är väl kända för länder som sedan lång tid 
engagerat sig i internationell kris- och kon-
flikthantering. Många av de rekommenda-
tioner som framförs är dock sådana som 
skulle behöva implementeras i högre grad 
än idag. Det långa historiska avsnittet och 
kritiken av det tidigare konceptet leder till 
slutsatsen att Smith sannolikt strävar efter 
att söka påverka den idag starkaste mili-
tärmakten i världen, som också är Storbri-
tanniens viktigaste allierade: USA. Olika 
tillkortakommanden på operativ liksom 
strategisk nivå lett till en situation där den 
amerikanska militära överlägsenheten inte 
– hittills – använts koordinerat med andra 

6 van Crefeld, Martin:The Transformation of War The Free Press, New York 1991; Cooper, Robert: The 
Breaking of Nations. Order and Chaos in the Twenty-first Century, Atlantic Books, London 2003.
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påverkansmetoder och i ett sammanhang 
som lett till att den fått avsedd effekt. Den 
återkommande och relativt hårda kritiken 
mot Irak-operationen pekar också på att 
det är ett av Smiths syften.

Hur kan man då se det från en svensk 
synvinkel? Många av de rekommenda-
tioner som Smith ger är giltiga också för 
Sverige, med caveat att alla aktörsstyrda 
hot inte ser ut på det sätt Smith anger. 
Sverige har därtill en geopolitisk situation 
där vi inte kan avstå från att förhålla oss 
till vår region. Som Sveriges generalkon-
sul i Istanbul Ingmar Karlsson nyligen 
påpekat, återstår Ryssland som den stat i 
Europa som inte i handling avsagt sig sina 
imperiala ambitioner. Samtidigt är Sverige 
väl integrerat i alla västliga säkerhetsin-
stitutioner, inklusive NATO utan att vara 

medlem. Ett slags dubbelt militärstrate-
giskt agerande måste då gälla: Även om de 
internationella insatserna för närvarande är 
av central betydelse för vår säkerhet och 
formerna för dem på många plan fortlö-
pande behöver utvecklas, är de inte de 
enda säkerhetsproblem vi potentiellt har 
att hantera. På längre sikt är också kom-
petensen att möta en mer ”konventionell” 
motståndare viktig att bibehålla. Detta bör 
inte användas som argument för en åter-
gång till den säkerhetsmodell vårt tidigare 
strategiska läge gav – de förutsättningarna 
föreligger inte. Två tankar behöver alltså 
samtidigt hållas aktuella: Vi behöver kunna 
upprätthålla kunnandet att agera efter två 
olika ”dialekter” av våldsanvändning för 
att uppnå en högre grad av säkerhet, långt 
borta och nära.

 


