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En perfekt talesman 

av redaktör Olof Santesson

Även den fjärde krigsarenan, infor-
mationen, kräver sin man/kvinna. 
Utan en förtroendeingivande 

informatör riskerar man att förlora den 
egna befolkningens stöd. Det är ett poten-
tiellt mycket allvarligt problem som vår 
svenska försvarsmakt ännu inte riktigt har 
insett. Vad finns det då för erfarenheter att 
utgå från?

Om vi nöjer oss med att betrakta USA 
med bundsförvanter och deras mest spek-
takulära stridsinsatser efter det kalla kriget 
är det endast en informatör som under sin 
korta storhetstid blev superkänd. Det är 
britten Jamie Shea. Om honom skrev se-
nast Niklas Granholm i en intresseväckan-
de recension att han ”framgångsrikt ledde 
presentationen av vad alliansen (NATO) 
gjorde i Kosovo och Serbien”.1

Efteråt deltog Shea bl a som informa-
tionsguru med ett videoframträdande på 
krigsskolan Karlberg. Ja, Shea blev till den 
grad berömd för sina insatser som NATO:
s talesman att uppskattningen inte endast 
gällde vad han uträttade under 77 dygn 

våren 1999. På en högbrynt kultursida sågs 
han rent av som en i raden av fenomen un-
der samlingsrubriken ”Framtidens tecken”. 
Så som han lade ut texten och dompterade 
auditoriet skulle vi tydligen i fortsättningen 
låta oss bli manipulerade.

Kanske det är på det viset. Funktionärer 
av Sheas slag, fast mestadels mindre sofis-
tikerade, kommer vi nog framöver att stöta 
på alltmer ju mer myndigheter och företag 
har lärt sig informationsmänniskornas 
värde i krishantering. Behovet accentu-
eras kanske särskilt under internationella 
fredsoperationer.

Kvalitativt kan Shea synas skilja sig 
från många kolleger genom sin Oxford-
bakgrund, sitt intellektuella bagage och 
sin bildade framtoning. Så var han då den 
perfekte talesmannen, en role model? Det 
är nog ändå värt att fundera över. 

En sak gäller professionella informatörer 
och talesmän över lag. De är ute för att 
vinna ett informationsövertag, att få in ett 
budskap. Möjligen kan man vara förvånad 
över Sheas benägenhet att satsa på att pla-

1  Granholm, Niklas: ”Är mellanstatliga krig omoderna?”, KKrVAHT, 1. häftet 2006, s 139.
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cera artiklar i ansedda mediaorgan, som om 
ett uttalande av NATO:s dåvarande gene-
ralsekreterare kunde beveka tveksamma 
läsare. Men det har ju på senare tid visat 
sig att Pentagon via ombud har placerat 
ut artiklar i irakisk press, så tekniken har 
tydligen sina förespråkare. Själv bedömde 
Shea att hans retorik gick bäst hem hos så 
kallat vanligt folk, medan de intellektuella 
var mer svårflirtade.

Likt den brittiska arméns tränade press-
talesmän, ofta reservofficerare hämtade 
från den akademiska världen och från 
massmedierna, hade Shea uppenbart lärt 
sig yrkets enkla knep och riktlinjer. Dit hör 
t ex att informatören bör vara beväpnad 
med högst tre punkter som måste hamras 
in hos mottagaren, oavsett hur mötet i 
övrigt går. 

Modellen är enkel. Nackdelen för det 
offentliga samtalet är samtidigt uppenbar, 
om talesmannen envist håller sig till sina på 
förhand bestämda punkter, samtidigt som 
både hon/han och journalisterna vet att en 
fjärde eller femte punkt egentligen är den 
för dagen viktigaste. Angelägen informa-
tion kan gå förlorad.

Hur som helst hade Shea problem. Det 
berodde inte på opinionsläget under kriget 
mot Jugoslavien. Bombningarna hade ett 
anmärkningsvärt stöd, i stark kontrast 
till hur de flesta betraktade anfallet mot 
Saddam Hussein fyra år senare. Nej, svå-
righeterna kom sig av att han befann sig 
alltför långt borta från där besluten om 
bombinsatserna fattades och resultatet av 
raiderna utvärderades. 

Oftast stod Shea ensam för showen i 

Bryssel. Då kom han faktiskt till korta 
så snart nyheterna från stridszonen var 
negativa. Han försökte dölja vad som hade 
hänt, blanda bort korten och i flera fall 
skylla på motståndaren. Det gällde bl a ett 
luftangrepp mot en fordonskonvoj med 
albanska flyktingar, bomber mot Kinas 
ambassad i Belgrad och nedskjutningen 
av ett amerikanskt stealth-plan. 

Där var det fråga om riktigt dålig medi-
astrategi, som NATO bara hade att förlora 
på. Shea bröt mot grundläggande regler för 
en mediahanterare. Vad som sägs behöver 
inte vara uttömmande men det måste vara 
korrekt. Varför då beklaga att Shea inte 
visade sig mer durkdriven och kapabel att 
undvika fällor? Kanske blev somliga ge-
nom hans misslyckade advokatyr mer vak-
samma gentemot NATO:s ofrånkomliga 
partsinlagor. Men bristerna hos Shea borde 
ha kommit fram när han efteråt beskrevs 
som ett fenomen, t o m för framtiden.

En gång på åttiotalet testade informa-
tionsbefäl under en svensk försvarsmakts-
övning hur budskapen gick fram, beroende 
på om det var en civil respektive uniforme-
rad representant för Försvarsmakten som 
stod för informationen. Samma stabsre-
daktör uppträdde först i civila kläder och 
därefter i uniform. Utslaget blev entydigt. 
Den uniformerade mötte störst tilltro. När 
det gällde militära ting ville man se och 
höra en militär. Detta var ingen vetenskap-
lig undersökning, men icke desto mindre 
kändes resultatet tankeväckande.

Världen skulle inte nödvändigtvis ha fått 
bättre, hederligare och tydligare informa-
tion om NATO:s flygkrig på Balkan, ifall 
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Jamie Shea på alliansens presskonferenser 
hade stått tillbaka för officerare som var 
mer insatta i stridsläget och de praktiska 
operativa förutsättningarna, d v s militära 
företrädare. Informationsproffsen i den 
brittiska armén kan ändå inte ha varit helt 
nöjda med hur han skötte deras gemen-
samma uppgift.

Både Kuwaitkriget 1990/1991 och an-
fallsskedet i Irak 2003 hanterades också 
annorlunda. Där var det företrädesvis 
ställföreträdande operationsledare som 
gavs uppgiften att informera omvärlden. 
Ingen av dessa generaler blev berömd 

på kuppen, men deras framträdanden har 
mötts av förhållandevis liten kritik. 

När den väpnade konflikten omfattar 
även strid i markdomänen måste man 
nog förlita sig på militära yrkesmän som 
talesmän. Då är civilisten helt enkelt för 
okunnig om sådant som taktik, stridsteknik 
och olika förbands kapacitet.

Det var Jamie Sheas smala lycka att 
NATO:s Balkanbombning aldrig utveckla-
des till det markkrig som bland annat Tony 
Blair förespråkade. Då hade han fått svårt 
där uppe på podiet.


