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Bara den som har egen militär 
erfarenhet eller befinner sig på 
slagfältet är lämplig att ge råd om 

hur kriget skall föras, menade den rom-
erske konsuln Lucius Aemilius, inför den 
kampanj mot Makedonien som han skulle 
leda 168 före Kristus. Generöst erbjöd han 
sjöresa, ett tält, en häst och ekonomisk 
hjälp för den senator som var villig att 
dela militärlivets vedermödor. Om någon 
accepterade hans villkor, var Lucius Aemi-
lius också beredd att lyssna på dennes råd. 
Konsekvenserna blev, enligt historikern Ti-
tus Livius, att osedvanligt många senatorer 
valde att följa med på fälttåget.1

Frågan om relationen mellan militära 
beslutsfattare och politiker är på intet sätt 
ny. Jag inledde med en betraktelse från 
romarriket, men redan Platon hade några 

århundraden tidigare funderat över mili-
tärens roll, men ur ett annat perspektiv, 
nämligen hur man skulle kunna kontrollera 
en beväpnad grupp av medborgare i en stat. 
Hur skall man kunna skapa en försvars-
styrka som är vänlig mot de egna och grym 
mot fienden? Platons lösning var att urvalet 
skulle ske efter principen att de karaktärs-
drag som utmärker en krigare, styrka och 
mod, måste balanseras med visdom och 
lämplig utbildning.2 Därigenom skulle 
krigaren förstå och vilja lyda de filosofer 
som Platon menade var ämnade att leda 
en stat, samtidigt som de skulle utgöra ett 
skydd mot en angripare utifrån. 

Ur denna problematik kan två olika 
perspektiv urskiljas. Det ena beskrivs av 
Peter Feaver som en paradox, ”…because 
we fear others we create an institution of 

Politiker och militärer – en komplex relation*

*  I arbetet med texten vill jag särskilt tacka för det stöd som jag har fått från Carl-Einar Stålvant, Magnus 
Petersson, Bengt Abrahamsson och Ebbe Blomgren.

1  Titus Livy (Titus Livius): Histories, Book XLIII, engelsk (översättning av Arthur C. Schlesinger)  Harvard 
University Press, vol XII, Cambridge 1951 s 159-163

2  Platon: Staten, Atlantis, Stockholm 2003 s 94-95

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd III 
den 9 februari 2006 av överstelöjtnant Stefan Ring
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violence to protect us, but then we fear the 
very institution we created for protection”.3 
Det andra perspektivet är vilken roll som 
den militära kompetensen skall ha vid 
beslutsfattning. 

I dessa två beskrivna synsätt, dels militä-
rens önskan om att låta fackmässig kompe-
tens vara styrande för militära beslut, dels 
statsledningens behov att kontrollera de 
krafter som ryms i de militära maktmedlen 
återfinns själva grunden för det som utgör 
en prövosten för relationen mellan den 
politiska ledningen och militären. Krigets 
hantverk innefattar en komplex hantering. 
Beslut som tas leder många gånger till 
död och förstörelse. Detta gör att ledare 
för militära enheter, likt Lucius Aemilius, 
inte gärna vill överlåta beslutsfattningen 
till andra än de som har de rätta kvalifi-
kationerna. Samtidigt innebär ett krig så 
omvälvande konsekvenser att det ur en 
politisk synvinkel är helt otillfredsställande 
att inte kunna påverka händelseförloppet. 
Till detta kan sedan läggas rädslan för 
att en stark officerskår tar kontroll över 
statsledningen genom en kupp, något som 
Sverige varit befriad från.

Den här texten inleds med en teoretisk 
grund för att sedan beskriva hur omvärlds-
utvecklingen har förändrat förutsättning-
arna för den militära organisationen. Men 
det finns också ett svenskt perspektiv på 
denna fråga, vår statsrättsliga konstruktion 
med små departement och självständiga 
myndigheter. Denna har inte något di-

rekt att göra med vilka direktiv som den 
politiska ledningen ger till den militära 
organisationen, men den påverkar ändå 
relationer och arbetsformer. 

Titeln på denna text är ”Politiker och 
militärer – en komplex relation”. Vad 
som egentligen avses, åtminstone när det 
svenska perspektivet behandlas, är relatio-
nen mellan myndigheten Försvarsmakten 
och försvarsdepartementet. Att då enbart 
nämna politiker i förhållande till militärer 
är en förenkling. Det finns också civila 
statstjänstemän som kan spela en viktig 
roll, men även officerare som inte är pla-
cerade vid det militära högkvarteret, utan 
istället tjänstgör vid försvarsdepartemen-
tet. Syftet med denna text är dock inte att 
analysera alla möjliga relationsstrukturer 
och de problem som kan vara förknippade 
med dem. Istället är avsikten att ge en 
övergripande illustration av en interaktion 
som generellt kan betecknas som förhål-
landet mellan den politiska och militära 
sfären och att problematisera det arbetssätt 
som nu finns i relation till den omvärld vi 
försöker att hantera. 

En teoretisk grund
Inom ramen för den problemställning 
som har beskrivits är det svårt att undvika 
användningen av begreppet profession. 
Inom sociologin är definitionen för en 
profession inte entydig, och begreppet har 
också ändrats över tiden. James Burk defi-
nierar profession utifrån tre olika faktorer. 

3 Feaver, Peter D: ”The Civil Military Problematique: Huntington, Janowitz and the Question of Civilian 
Control”, Armed Forces & Society, vol  23 no 2, s 150.
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För att en yrkesgrupp skall kunna kallas 
en profession krävs legitimitet och hög 
status. Yrkesgruppen skall också inneha 
en abstrakt kunskap som skall kunnas 
användas inom ett särskilt område.4 Bengt 
Abrahamsson använder några andra fakto-
rer när han definierar begreppet profession, 
nämligen specialiserad teoretisk kunskap, 
etiska regler och kåranda.5 Samtidigt som 
Burk och Abrahamsson synsätt verkar 
avvika från varandra finns det ändå vissa 
likheter. Begreppet abstrakt kunskap kan 
väl jämföras med en specialiserad teoretisk 
kunskap. Möjligheterna för en profession 
att uppnå legitimitet i ett samhälle är nära 
förbundet med att de etiska regler som 
uppfattas som centrala av medborgarna, 
också förknippas med berörd profession. 
Det som mest skiljer är att Abrahamsson 
för in begreppet kåranda som en väsentlig 
del, något som inte finns hos Burk. 

Inom forskarvärlden har det inte alltid 
varit självklart att acceptera det militära 
yrket som en profession. Särskilt under 
tiden mellan de två världskrigen fanns det 
en allmän utbredd misstro mot att erkänna 

förekomsten av en militär profession. 
Dels menade man att eftersom yrket bara 
var efterfrågat ibland (i krig) kunde det 
inte betraktas om en profession, dels var 
uppfattningen att den militära organisa-
tionen inte var tillräckligt fristående från 
politiska beslut. Dessutom fanns det en 
tendens bland sociologer att helt enkelt 
ignorera den militära dimensionen.6 Detta 
ändrades när Samuel Huntington presen-
terade The Soldier and the State7 följt av 
Morris Janowitzs arbete The Professional 
Soldier.8 Båda utgår från att officerskåren 
utgör en profession. Huntington skriver att 
”The modern officer corps is a professional 
body and the modern military officer a 
professional man”.9 Janowitz understryker 
detta: ”The officer corps can also be ana-
lyzed as a professional group by means of 
sociological concepts”.10 Om detta är båda 
dessa författare överens, men de har några 
grundläggande åsiktsskillnader som jag 
skall återkomma till.

Den teori som Samuel Huntington pre-
senterar i The Soldier and the State har 
fått ett mycket stort genomslag. Nästan all 

4  Burk, James:”Expertise, Jurisdiction and Legitimacy of the Military Profession” i Snider, Don M och 
Watkins, Gayle L, red: The Future of the Army Profession, McGraw-Hill Primis Custom Publishing, Boston 
2002 s 21.

5  Abrahamsson, Bengt: Militärer, makt och politik Försvarshögskolan, tredje upplagan, Stockholm 2005,  
s 14.

6 Op cit, fotnot 4, s 24.
7  Huntington, Samuel P: Soldier and the state Harvard College, Cambridge 1957.
8  Janowitz, Moris: The professional soldier New York: The Free Press, 1960.
9  Huntington, Samuel: Soldier and the state The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 

2002, 19:e utgåvan s 7.
10  Op cit, fotnot 8, s 5
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akademisk diskussion kring frågan om ci-
vil-militära relationer har tagit sin utgångs-
punkt från denna bok. Huntington försöker 
med sitt resonemang att skapa en modell 
där det civila inflytandet maximeras utan 
att den militära professionen förlorar sin 
kompetens. Han menar att man genom en 
”objektiv civil kontroll” kan uppnå detta 
mål. Tanken är att den militära verksam-
heten inom en tydligt avgränsad sfär skall 
skötas av militärer utan inblandning av 
politiska beslut. Den militära ledningen 
skall, då de politiska besluten har tagits, 
ansvara för organiserandet och utbildandet 
av förband och ledningen av dem i strid. 
Genom detta synsätt, menar Huntington, 
ökar den militära kompetensen samtidigt 
som militären blir politiskt svag. Motsat-
sen kallar Huntington för ”subjektiv civil 
kontroll” som går ut på att kontrollera 
den militära maktapparaten genom ökad 
politisk detaljstyrning. ”Subjektiv civil 
kontroll” leder, enligt Huntington, till en 
maktkamp om positioner och att militären 
politiseras på bekostnad av den militära 
kompetensen.

En något förenklad tolkning av Hun-
tingtons teori har varit den dominerande 
uppfattningen i USA.11 Detta synsätt kan 
jämföras med relationen mellan en läkare 
och hans patient. Läkaren symboliserar 
i detta fall den militäre experten medan 
politikern spelar patientens roll. En vård-
sökande kan välja läkare och även ha syn-

punkter på vilken typ av behandling som är 
att föredra, men skall inte leda verksamhe-
ten i operationssalen. Slutsatsen skulle då 
vara att ett begränsat politiskt inflytande 
över det militära operativa genomförandet 
är att föredra. 

Huntington hävdar också att det andra 
världskriget styrdes av den militära led-
ningen; ”So far as the major decisions in 
policy and strategy were concerned, the 
military ran the war”.12 Efter att ha gjort 
en genomgång av den moderna historien 
menar Elliot Cohen att Huntington har fel 
i sitt påstående. Hans slutsats är att stora 
statsmän lyckas i krig just för att de lägger 
sig i militärernas operativa förehavanden. 
En central utgångspunkt enligt Cohen är 
att användningen av militära maktmedel 
ytterst alltid är en politisk fråga. Den ofta 
citerade meningen från Clausewitz beröm-
da verk Om kriget, visar tydlig på denna 
ansvarfördelning: ”Vi ser alltså att kriget 
inte bara är en politisk akt utan ett verkligt 
politiskt instrument, en fortsättning av den 
politiska dialogen, ett genomförande av 
denna med andra medel”. Cohen argumen-
terar därför att politiker måste blanda sig i 
det militära maktutövandet. Han använder 
fyra statschefer, från olika länder och 
skilda krig, för att belägga sin tes. Med 
stöd av studier kring Lincoln, Clemenceau, 
Churchill och Ben-Gurion beskriver han 
politiska ledare som inte tvekade att blanda 
sig i krigföringen, även på den operativa 

11  Cohen, Eliot A: Supreme Command, The Free Press, New York 2002, s 229
12 Op cit, fotnot 7, s 315
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nivån. Cohen menar att skildringen av 
dessa statsmän, trots många olikheter, ändå 
bär på flera likheter. Alla har utövat sin 
makt i demokratiska samhällen, måhända 
på ett olikartat sätt, men ändå med en fri 
press och ett fungerande rättssystem som 
begränsade deras rörelseutrymme. Även 
om deras personlighet gav dem stor makt 
kunde de heller aldrig bortse från möjlig-
heten att bli fråntagna denna makt genom 
konstitutionella, civila åtgärder. Å andra 
sidan behövde de knappast fundera över 
risken att bli avsatta genom en militär-
kupp, även om ett militärt missnöje kunde 
utnyttjas av den politiska oppositionen för 
att få till ett maktskifte. Deras ingripande i 
krigsutvecklingen var också, i huvudsak, 
konstruktiva enligt Cohen. 

De i huvudsak positiva effekter på krigs-
ansträngningarna som Cohen menar att 
politikernas ingrepp i militärens åtaganden 
har haft, motsägs till del av det brittiska 
imperiets generalstabschef, lord Alan-
brooke.13 I sina dagböcker avslöjar han 
sin frustration över Winstons Churchills 
sätt att agera. Alkohol och ändlösa nattliga 
diskussioner, fyllda av en ständig ström av 
mer eller mindre övertänkta idéer, uppblan-
dade med rena hugskott, gjorde att Alan-
brooke ibland betraktade Churchill som 
den mest besvärliga människa som han 
arbetat med. Mötet mellan den impulsive 
och ständigt pådrivande premiärministern 
som helt gick in i kriget och en general-
stabschef som upplevt första världskriget 

i skyttegravarna och som sökte en tillflykt 
bort från kriget genom fågelskådning, blev 
kanske ändå en lycklig kombination. Den 
mer metodiske och försiktige Alanbrooke 
kunde antagligen balansera många av de 
mest ogenomtänkta idéerna som Churchill 
i en strid ström presenterade. Cohens 
perspektiv, behovet av politikers inbland-
ning i de militära förehavandena, måste 
uppvägas av en militär kompetens som 
ger den politiska ledningen en förståelse 
för de militära maktmedlens möjligheter 
och begränsningar. Även om Churchill nog 
får betecknas som en ytterlighet vad gäller 
politiska profiler, är ändå denna samver-
kan mellan den politiske ledaren och den 
professionelle militären ett centralt inslag 
i alla demokratier. För att få en optimal 
effekt av den militära organisationen i en 
politisk kontext krävs denna interaktion. 

I Huntingtons teori förutsätts att det finns 
en klar åtskillnad mellan den politiska 
och militära sfären. I själva verket kan det 
för det mesta vara mycket svårt att finna 
denna tydliga gränsdragning mellan mål 
och medel i en konflikt. Vilka slutmål man 
vill uppnå beror i hög grad på vilka resurser 
som finns till förfogande, men även på 
hur dessa kan nyttjas, både ur ett politiskt 
och ur ett militärt perspektiv. Här kan det 
finnas anledning att återigen hänvisa till 
Clausewitz uppfattning om att kriget är ett 
politiskt instrument. ”Den politiska avsik-
ten är målet. Kriget är bara medlet för att nå 
det och medlet kan aldrig kan ses isolerat 

13  Danchev,  Alex; Todman, Daniel (red): War Diares, 1939-1945, Field Marshal Lord Alanbrooke, Wieden-
field & Nicolson, London 2001
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från målet.”14 Huntington ignorerar också 
möjligheten att den militära organisationen 
(som alla sociala grupper) kan agera på ett 
sätt som gynnar de egna intressena framför 
befolkningsmajoritetens och till och med 
ur konfliktens perspektiv.15

En av de mer betydande kritikerna av 
Huntington är sociologen Morris Janowitz. 
Både Huntington och Janowitz är överens 
om att en stat behöver en professionell 
militär organisation, men de är inte över-
ens om hur ledningen av denna skall ske. 
Janowitz menar att det inte finns någon 
inbyggd motsättning mellan civila och 
militära intressen. Han för istället fram 
tanken att en isolering av militären, inom 
ramen för den säkerhetspolitiska hotbild 
som växt fram, inte gynnar den militära 
professionalismen. Istället innebär arten 
av nationella hot ett behov av att integrera 
och engagera militären i det övriga samhäl-
let. Teorin bygger på dialog, anpassning, 
delade värderingar och gemensamma 
mål mellan militären, den politiska eli-
ten och samhället. I en tid då militärens 
uppgift alltmer övergår till att bli ett sä-
kerhetspolitiskt verktyg för internationell 
konflikthantering är det svårt att bortse 
från Janowitz tankar. Vad Janowitz inte 
behandlar är hur den militära professionen 

skall kunna genomföra denna samverkan. 
Hur skall den militära expertisen agera 
med en bibehållen kompetens i en konflikt 
där gränserna mellan den militära och po-
litiska sfären blir än mer diffusa? Denna 
fråga finner ingen lösning hos Janowitz 
annat än genom det han beskriver som 
en politisk utbildning för att ge militären 
en ökad insikt om hur deras expertis kan 
stödja de övergripande målen. 

Under den tid som förflutit sedan dessa 
två teoretiker publicerade sina verk har 
andra sociologer i huvudsak övergivit 
dessa ganska enkla funktionella teorier. 
De har presenterat tankar som bygger på 
en mer konfliktorienterad hållning. I dessa 
teorier förutsätts att olika professioner inte 
försöker att tjäna allmänhetens bästa, utan 
istället försöker att optimera sina egna 
behov.16 

I en postmodern värld
Synen på den militära organisationen för-
ändras beroende på hur världen gestaltar 
sig och hur hotbilden uppfattas. Charles 
Moskos et al, menar att västvärldens 
försvarsmakter har genomgått tre olika 
utvecklingsfaser.17 Den första fasen inled-
des 1648 med den Westfaliska freden då 
grunden för nationalstatens suveränitet 

14  von Clausewitz, Carl: Om kriget, Bonniers, Stockholm 2002, andra utgåvan, s 42.
15  Op cit, fotnot 4, s 26 samt Abrahamsson, Bengt: Military Professionalization and Political Power, Sage 

Publication, Beverly Hills 1972, s 149.
16  En forskningsöversikt är utförd av Anna Bolin: Political Military relations – An introduction to a field 

study, Försvarshögskolan, Stockholm 2002. 
17  Moskos, Charles C; Williams, John Allen; Segal, David R:” Armed Forces after the Cold War” i Moskos, 

Charles C; Williams, John Allen; Segal, David R:The Post modern Military, Oxford University Press, New 
York 2000 s 1-2.
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lades fast. Men egentligen kan man se den 
verkligt stora förändringen i samband med 
franska revolutionen och skapandet av en 
mobiliserad nation i form av värnpliktsar-
méer.18 Denna fas, som Moskos et al kallar 
för Modern, fortsatte ända fram till slutet 
av det andra världskriget. Det som var ut-
märkande för den militära organisationen 
under denna tid var den tydliga kopplingen 
till nationalstaten, en allmän uppdelning 
mellan värnpliktiga och fastanställda offi-
cerare, en tydlig inriktning mot krig mellan 
stater och en militär struktur och kultur 
skild från det civila samhället. 

Denna period avlöstes av en andra fas 
som Moskos et al kallar för Late Modern 
och som pågick under det kalla kriget. 
Framträdande under denna tidsperiod var 
massarméer av värnpliktiga, men också 

tillgången på kärnvapen. I Europa fick 
också nationalstaten, inom ramen för de 
försvarsansträngningar som gjordes, en nå-
got förändrad roll i och med att NATO och 
Warszawa-pakten bildades. Ett ökat inter-
nationellt samarbete mellan olika länders 
officerskårer, på ett sätt som inte funnits 
tidigare, kom till stånd. En annan aspekt 
som kom att förändra officerskåren var 
urvalskriterierna vid rekryteringen. Under 
tiden före det kalla kriget var härkomsten 
en av de viktigaste urvalsfaktorerna och 
utbildningen var i allmänhet sämre än i den 
civila sektorn. Detta kom att ändras under 
det kalla kriget då det akademiska och ve-
tenskapliga inslaget i officersutbildningen 
kom att få en allt större roll.19

Den tredje fas, som nu pågår, benämner 
Moskos för Postmodern. Efter kollapsen 

18  Vid slaget vid Poitiers, 732, deltog cirka 50 000 soldater. Vid slaget vid Nördlingen, 1645, ökade antalet 
bara marginellt till 65 000 man. Vid slaget vid Leipzig, 1813, deltog 450 000 man, en väsentlig ökning. 
Bertrand de Jouvenel: On Power Liberty Fund, Indianapolis 1993 s 154

19  Op cit, fotnot 17, s 2.

   Napoleansk världsbild  Ny världsbild

Ursprung   Nationen   Staten
Rational   Nationens intressen  Statens intressen
Användning   Totala krig   Begränsade krig
Sekundär roll  Nationalbyggnad  Ingen 
     Social integration
Karaktär   Mobiliseringsförsvar  Stående försvar
        (insatsförsvar)
Bemanning   Värnplikt   Frivillighet
Moralbärare   Nationalitet   Professionalitet

Begränsande faktor   Antal soldater  Kapital

Tabell 1.
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av Warszawapakten har risken för ett mi-
litärt angrepp minskat i västvärlden. Beho-
vet av ett territoriellt försvar, grundat på en 
stor värnpliktsarmé har därför reducerats 
betydligt. Sverre Diesen framställer, i en 
schematisk form, skillnaderna mellan den 
postmoderna eran, den nya världsbilden 
och den tidigare tidsepoken på följande 
sätt:20 

Diesen definierar nationen som en etnisk 
och kulturell gemenskap. Med andra ord 
människor som knyts samman av en ge-
mensam identitet. Staten är den politiska 
enheten.21 

Andra skillnader i den postmoderna 
eran är en ökad sammanblandning och 
interaktion mellan den civila och militära 
sfären. Det finns också en strävan mot ett 
gemensamt (”joint”) uppträdande inom 
den militära organisationen, vilket gör att 
gränserna mellan de olika försvarsgrenarna 
blir otydligare. Skillnaden mellan stridande 
förband och underhållsförband minskar i 
en modern konflikt. Uppgifterna att delta i 
humanitära operationer har också förändrat 
militärens roll i riktning mot något som 
inte kan betecknas som klassiskt militärt 
uppträdande. Fokus har även flyttats från 
det egna nationella territoriet i riktning mot 
mot ett deltagande i internationella opera-
tioner, med följden att det internationella 
samarbetet ökar. 

I det postmoderna samhället finns det 

tendeser som löser upp identiteten och 
lojaliteten med nationalstaten. Detta kan 
innebära att den koppling som funnits 
mellan nationalstaten och försvarsmakten 
förändras. Om detta förhållande har setts 
som ett oeftergivligt villkor för samspelet 
mellan den civila och den militära sfären, 
så leder en sådan förändring också natur-
ligen till en förändring i denna relation.22 
En sådan omställning, som Diesen pekar 
på, är övergången från ett värnpliktsförsvar 
till ett yrkesförsvar, en utveckling som vi 
kan se äga rum i stora delar av västvärlden 
och där även Sverige till del följer efter. 
En annan förändring är att militärens roll 
alltmer har gått från att vinna krig till att 
skapa fred. När uppgiften inte längre är 
att beteckna som i första hand militär, har 
experter utanför den militära organisatio-
nen börjat forska och försökt finna svar 
på hur konflikthantering skall ske. Den 
militära expertisen förmåga att på egen 
hand hantera konflikter har därmed blivit 
alltmer ifrågasatt. 

I den postmodernistiska världsbilden 
finns en uppfattning om att nationalstaten 
är på väg att försvinna, att vi lever i ett 
”postnationellt” tidevarv. Samtidigt är det 
viktigt att ställa frågan om vi verkligen är 
åskådare till nationalstatens bortvittrande.
Under den senaste tiden har befolkningen 
i Europa på olika sätt manifesterat sin 
tveksamhet mot att ge upp sitt nationella 

20  Diesen, Sverre: ”Mot et allianseintregret forsvar” i Janne Haaland Matlary och Österud, Öyvind: Mot et 
avnasjonalisert forsvar? Abstrakt Forlag, Oslo 2005 s 168

21  Ibid, s 169
22  Op cit. fotnot 17, s 4
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självbestämmande. Omröstningen om kon-
stitutionen i Frankrike och Nederländerna 
och det svenska folkets nej till EMU är 
några exempel. För stater som Ryssland, 
Kina, Indien och USA är tanken på att ge 
upp någon väsentlig del av sin nationella 
bestämmanderätt inte särskilt stark. Kon-
flikten i det forna Jugoslavien har också 
kretsat kring människors behov av att ha 
en nationell identitet som en samlande 
kraft. Den nationella symboliken som 
finns i att bränna flaggor lever kvar, och 
har varit flitigt använd under muslimers 
protester mot Jyllandspostens publicering 
av karikatyrerna av Muhammed. Den 
”postnationella” utvecklingen är därför 
inte självklar.

Det postmoderna perspektivet är också 
fokuserat på nuet, medan rollen för en 
försvarsmakt även skall ses utifrån risken 
för en förändrad hotbild i framtiden. Detta 
ger försvarsberedningen uttryck för i sin 
rapport 2006 då man skriver; ”Sverige har 
ett militärt försvar för att vi inte långsiktigt 
kan utesluta ett militärt angreppshot”. Mot 
bakgrund av att ett angrepp riktat mot 
Sverige inte bedöms vara sannolikt under 
överskådlig tid fortsätter försvarsbered-
ningen med att peka på att bidraget till fred 
och säkerhet idag sker ”… genom ett ökat 
deltagande i internationella fredsfrämjande 
insatser”.23 Den dualism som återfinns i 
denna skrivning saknas i den postmoderna 

analysen. 
Trots att det går att hitta många skäl för 

att nationalstaten fortfarande spelar en stor 
roll går det inte komma ifrån att mycket 
har ändrat sig under det senaste decenniet. 
I hög grad kan man tala om ett paradigm-
skifte där fler olika ingångsvärden har 
förändrats. Den logiska grunden för en 
stat att ha en Försvarsmakt var tidigare att 
försvara nationens, folkets, överlevnad. Nu 
är det istället, lite mer diffust, att tillvarata 
statens intressen. Detta kan exemplifieras 
med ett citat från ett tal som ÖB höll vid 
Folk och Försvars seminarium i april: 
”Våra militära bidrag är inte bara en del i 
ett militärt förhandlingsspel, utan är också 
hårdvaluta i ett bredare förhandlingsspel, 
där ’äpplen byts mot päron’. När vi kan 
ställa upp med efterfrågade bristresurser 
så kan det ge politisk utdelning på helt 
andra plan.”24 Från att ha varit särbehand-
lad har därmed försvarspolitiken blivit ett 
politikområde bland alla andra. En av de 
förändringar som Moskos et al menar är 
utmärkande för den ”postmoderna” eran 
verkar därmed bekräftade, nämligen den 
alltmer ökande interaktionen mellan civila 
och militära frågor även då militära opera-
tioner skall genomföras. I de fall då mili-
tära förband sätts in sker det numera ofta i 
en situation då de måste lösa sina uppgifter 
tillsammans med civila resurser. Begreppet 
”comprehensive planning”, med andra ord 

23  Försvarsberedningen, En strategi för Sveriges säkerhet, Försvarsdepartementet, Ds 2006:1 s 20.
24  Syrén, Håkan: anförande vid Folk och Försvars seminarium ”En större roll för Sverige i internationella 

operationer?” i Stockholm den 4 april 2005.
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en mångsidig planering som innefattar alla 
de maktmedel som en stat förfogar över, 
har blivit ett tema för utvecklingen inom 
EU.25Detta är samtidigt inte något helt nytt. 
Redan under 1960-talet argumenterade den 
franske generalen André Beaufre för ett 
behov av ett brett förhållningssätt: ”Var 
och en vet att kriget idag har blivit påtagligt 
totalt. Det förs samtidigt på alla områden, 
det politiska, ekonomiska, diplomatiska 
och militära… Det kan alltså inte finnas 
någon annan strategi än den totala och detta 
aktualiserar problemet mellan politik och 
strategi.”26 Detta innebär i sin tur att den 
militära professionen inte längre har ett 
lika tydligt avgränsat verksamhetsområde 
för att utöva sin kunskap inom.

Därmed inte sagt att denna samman-
blandning är helt oproblematisk. Det finns 
alltid risker med att blanda olika insatser 
som i grunden har olika syften. Även om 
militära förband kan användas inom ett 
brett spektrum skiljer sig ändå den grund-
läggande förmågan helt från till exempel 
civila hjälporganisationer. Det militära 
deltagandet, tillsammans med polisens, är 
i första hand motiverat utifrån ett behov 
av en organisation som kan använda våld, 
medan detta inte är fallet med övriga aktö-

rer. Ett nära samarbete kan därför upplevas 
som hotande av olika hjälporganisationer. 
De uppfattar vanligtvis att deras viktigaste 
skydd är att de betraktas som neutrala och 
enbart inblandade i humanitära insatser. 
Sammanblandningen av civilt och militärt 
skapar också folkrättsliga problem, inte 
minst avseende den distinktionsprincip 
som är grundläggande för hur vi skall skilja 
på kombattanter och icke-kombattanter 
och på civila och militära mål.27 

Det svenska perspektivet
Den svenska modellen, med självständiga 
myndigheter, kan vid en ytlig betraktelse 
tyckas vara inspirerad av Huntingtons teori 
om ”objektiv kontroll”. Hans idé om att 
den militära organisationen självständigt, 
inom ramen för sin professionella förmåga, 
skulle lösa tilldelade uppgifter kan verka 
välbekant i ett svenskt perspektiv. I det här 
fallet är dock den svenska lösningen införd 
långt innan Huntington ens hade fattat 
pennan. Den självständiga Försvarsmak-
ten är samtidigt till viss del en chimär. I 
Försvarsmaktens verksförordning återfinns 
flera element som Huntington skulle kalla 
för ”subjektiv kontroll”. Exempel på detta 
är begränsningarna i organisationsfrihe-

25  Se bland annat Leni Björklunds tal under Folk och Försvars rikskonferans i Sälen 2006-01-17 och Euro-
peiska Rådets beslut 2005-11-03, 13983/05; ”Comprehensive Planning is a systematic approach designed 
to address the need for effective intra-pillar and inter-pillar co-ordination of activity by all relevant EU 
actors in crisis management planning”.

26  Beaufre, André: Modern Strategi för fred och krig, ePan, Prisma, Stockholm 2002 s 15
27   Se till exempel Fleck, Dieter, red: The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts, Oxford Uni-

versity Press, tredje utgåvan Oxford 2004 och ”Alabamaprocessen” http://www.ihlresearch.org/ihl/feature.
php, 2006-02-07
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ten och i ÖB:s möjligheter att själv utse 
sina närmaste medarbetare. Idén om ett 
totalförsvar verkar samtidigt sprunget ur 
Janowitz tankar om en nära integration 
mellan samhällets olika delar och den mi-
litära organisationen. Det är mycket som 
talar för att den svenska lösningen består 
av en kombination av det som Huntington 
förespråkar och de tankar som Janowitz 
för fram.

Frågan om relationerna mellan civila 
och militära aktörer i modern tid har inte 
varit utsatt för någon omfattande forskning 
i Sverige. Forskning om försvarsmaktens 
roll inom ramen för svensk säkerhetspoli-
tik har visserligen utförts, men då med ett 
historiskt och statsvetenskapligt perspektiv 
mer än ett sociologiskt.28 Det har även 
gjorts utredningar om hur den svenska 
statsförvaltningen fungerar, inklusive den 
militära delen, men en särskild gransk-
ning och analys av interaktionen mellan 
civila och militära beslutsfattare saknas 
i hög grad. En uppsats som kan nämnas 
är Eva Haldéns ”Försvaret och de svarta 
hålen”.29 Detta arbete berör samtidigt bara 
en händelse i den svenska försvarspoliti-

ken och ger inte det breda perspektiv som 
frågan egentligen kräver. En viktig slutsats 
som Haldén gör är att ”…de ekonomiska 
obalanserna ytterst handlar om en proble-
matisk relation mellan politik och förvalt-
ning, vars utmärkande drag kan beskrivas 
som en historiskt etablerad ömsesidig 
misstro…”. 

I Krigsvetenskapsakademiens annaler 
finns det inte heller så många som har 
behandlat frågeställningen på senare år. 
I en uppsats med titeln ”Försvarsmakten 
– central förvaltningsmyndighet eller ett 
dynamiskt säkerhetspolitiskt instrument?” 
argumenterar Gunnar Magnusson för en 
förändrad organisation och beslutsmodell 
med ett mer integrerat arbetssätt mellan 
regeringskansli och myndighet.30 Henrik 
Landerholm diskuterar också frågan i sitt 
inledningsanförande under titeln ”Stats-
konst eller krigskonst? Om gränslandet 
mellan politisk och militär makt”.31 Lan-
derholm menar att det ”…är hög tid att 
överväga en annan ordning vad gäller 
relationen mellan statsmakt och försvars-
makt”. Han pekar också på att att varken 
grundlag eller förvaltningstradition hindrar 

28  Se till exempel Kent Zetterbergs projekt ”Sveriges försvar och säkerhet” och ”Försvaret och det kalla kri-
get” vid Försvarshögskolan. Här kan också nämnas Magnus Hjort: Nationens livsfråga – Propaganda och 
upplysning i försvarets tjänst 1944-1963, Santerus förlag, Stockholm 2004. Ett äldre exempel är  Abrahams-
sons, Bengt och Strands, Dieter kritiska debattbok Svensk militär tänker, Prisma, Verdandi debatt, 1966. 
Ett sociologiskt perspektiv finns i Abrahamssons, Bengt: Militärer, makt och politik Försvarshögskolan, 
Stockholm 2005, men även denna beskriver mer den militära professionen än relationen civilt-militärt.

29 Haldén, Eva: Försvaret och de svarta hålen, Stockholms Universitet, statsvetenskapliga institutionen,  
Stockholm 1999-02-07. Texten finns hos författaren.

30  Magnusson, Gunnar:”Försvarsmakten – central förvaltningsmyndighet eller ett dynamiskt säkerhetspolitiskt 
instrument?” KKrVAHT 1. häftet 2000.

31  Landerholm, Henrik:”Statskonst eller krigskonst? Om gränslandet mellan politisk och militär makt” 
KKrVAHT 3. häftet 2000.
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en förändring av dagens arbetsmetoder. 
Mellan dessa båda författare presen-

terade Stefan Ryding-Berg en mer tradi-
tionell syn i sitt inledningsanförande.32 

Ryding-Berg menar att en ändring där 
myndighetschefen skulle flyttas in i re-
geringskansliet inte säkert skulle leda till 
några effektivitetsförbättringar, snarare 
tvärtom. I ett genmäle till detta anförande 
menade Peter Nordbeck att det inte är givet 
att den nuvarande ordningen är optimal 
vid beslut i en krissituation där flera olika 
myndigheter skall samordnas. Han före-
språkade att en förutsättningslös utredning 
skulle göras.33

Sedan detta meningsutbyte har det varit 
ganska tyst på den här fronten och då inte 
bara i Krigsvetenskapsakademien. De 
problemområden som har analyserats har i 
första hand rört samverkan mellan myndig-
heter och i mindre grad relationen mellan 
Försvarsmakten och Regeringskansliet.34 

Några utredningar av den typ som både 
Henrik Landerholm och Peter Nordbeck 
har efterfrågat har inte genomförts. I rap-
porten från 2005 års Katastrofkommission 
finns dock vissa slutsatser där det nuvaran-
de förhållandet mellan regeringskansliet 
och myndigheter diskuteras: ”Myndighe-

ter på olika nivåer med en i stort korrekt 
lägesbedömning ansåg sig inte kunna 
agera utan direktiv från regeringskansliet, 
samtidigt som regeringskansliet inte hade 
kapacitet att bearbeta befintlig information 
och dra korrekta slutsatser av den”.35 Detta 
citat gäller verkningarna av tsunamin 2004 
men kan nog ses som en generell bild vid 
all krishantering i Sverige. Finns det då 
något behov till förändringar vad gäller 
den militära organisationen?

Förutsättningarna för den svenska 
Försvarsmakten har förändrats. Vi kan 
ha olika uppfattningar om hur grundläg-
gande dessa förändringar egentligen är, 
eller om vad framtiden kommer att utvisa. 
Den omställning som Försvarsmakten har 
genomfört kan ändå sägas ligga i linje med 
det paradigmskifte som Sverre Diesen 
menar är utmärkande för dagens situation. 
Detta understryks av det citat från ÖB:s 
tal i april 2005 som tidigare redovisats. 
Försvarsmakten är inte längre i första 
hand till för att säkra den nationella över-
levnaden, utan mer inriktad mot svenska 
intressen i ett internationellt sammanhang. 
Rekryteringen må fortfarande vila på 
unga män och kvinnor som genomgått en 
värnpliktsutbildning. Men när de löser de 

32  Ryding-Berg, Stefan: ”Försvarsmaktens uppgifter ur ett juridiskt perspektiv”  KKrVAHT, 2. häftet 2000.
33  Nordbeck, Peter:  ”Bygg upp en kompetent ledningsorganisation i Regeringskansliet” KKrVAHT, 2. häftet 

2000.
34  Se till exempel Säkerhet i ny tid, Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, SOU 2001:1
35  Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission, Sverige och tsunamin – granskning och förslag, Stock-

holm, SOU 2005:14 s 285
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uppgifter som riksdagen idag menar är de 
mest prioriterade, nämligen deltagandet i 
internationella insatser, så sker det inom 
ramen för en anställning. 

Enligt James Burk utmärks en profession 
av tre aspekter: legitimitet, tillgången på 
en abstrakt kunskap som dessutom nyttjas 
inom ett särskilt område. I det sistnämnda 
fallet har det för den militära professionen 
traditionellt varit kriget och slagfältet. Vad 
vi nu kan se är att inom det särskilda om-
råde där den militära professionen tidigare 
haft ensamrätt, börjar även andra aktörer 
alltmer att uppträda. I de internationella 
operationer som blivit vanliga efter det 
kalla kriget har närvaron av en mängd olika 
organisationer gjort det militära uppdraget 
mer och mer komplicerat. Hänsyn till ci-
vila har alltid utgjort en del av en militär 
operation, men traditionellt har det främst 
gällt att undvika att dessa icke-kombattan-
ter dödas. Numera ställs även krav på en 
samordning av civila åtgärder för att skapa 
en optimal verkan av alla funktioner som 
deltar i en konflikthantering. Resultatet blir 
också att den militära kunskapen kommer 
att utmanas på ett annat sätt än tidigare. 
Generellt sett var det ingen som ifrågasatte 
officerens kompetens när det gällde krigfö-
ringens genomförande på det militära slag-
fältet. Nu när slagfältet ändrat utseende och 
även andra hävdar att man har lösningar till 
de problem som skall hanteras, ifrågasätts 

militärens kompetens. Här finns en utma-
ning i den civil-militära interaktionen med 
åtminstone två dimensioner. Den ena är 
att officeren måste göra sig förstådd. I en 
situation där den militära expertisen kan 
bli ifrågasatt måste för- och nackdelar med 
militära maktmedel kunna beskrivas och 
sättas i ett sammanhang. Den andra är att 
militära insatser måste anpassas, även på 
taktisk nivå, för att nå de övergripande syf-
ten som eftersträvas, bland annat genom att 
skapa de effekter som är mest gynnsamma 
för helheten. Den militära professionen i 
sig skall dock inte ”bli civil”. Rupert Smith 
menar att det är viktigt att komma ihåg att 
det militärstrategiska målet aldrig är exakt 
detsamma som det politiska. Militärstra-
tegiska mål uppnås med militära medel 
och är en förutsättning för att de politiska 
skall kunna åstadkommas, men de är inte 
identiska.36 Detta uttrycks av regeringen 
genom att påpeka att huvuduppgiften för 
det militära försvaret är att ”…kunna föra 
väpnad strid”.37 Användningen av militära 
maktmedel måste samtidigt anpassas till de 
olika konflikter där en insats sker.38 Grun-
den för det militära deltagandet är ändå 
någon form av våldsanvändning eller hot 
om våld. Detta ställer höga krav på förmå-
gan att kunna hantera alla aspekter av det 
militära våldsinstrumentet, samtidigt som 
dess effekter måste kunna beskrivas i en 
kommunikation med civila aktörer.

36  Rupert Smith: Utility of Force, Penguin Books, London  2005, s 12
37  Regeringen, Vårt framtida försvar, Proposition 2004/05:5, 2004-09-23 s 33.
38  Se till exempel Dandeker, Christopher: Facing Uncertainty Försvarshögskolan, Stockholm 1999  

s 59-64.
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En annan aspekt i relationen mellan mi-
litärer och politiska beslutfattare är att be-
stämma vad som är politik och vad som är 
myndighetsutövning. Teoretiskt är det gan-
ska enkelt. Beslut som fattas av politiker är 
politik och omsättningen av dessa beslut i 
praktisk form är myndighetsutövning. När 
det gäller framtagningen av politiska beslut 
i verkligheten är dock situationen inte så 
enkel. För att politiska beslut skall vara ge-
nomförbara krävs det detaljkunskap som, 
särskilt vad gäller det militära området, i 
hög grad saknas i den politiska ledningen. 
Detta innebär att försvarshögkvarteret är 
en väsentlig uppgiftslämnare när politiska 
beslut formas. Björn Hedskog har i artikeln 
”Strategisk ledning vid internationell kon-
flikthantering” pekat på det finns svagheter 
i denna process.39 Den slutsats som Henrik 
Landerholm drar är att den kompetens som 
krävs för att löpande ”formulera en politisk 
viljeinriktning och dessutom omsätta den i 
ett strategiskt bedömande – som också om-
fattar strategiska slutmål – måste således 
finnas i eller till Regeringskansliets förfo-
gande”.40 I en artikel i Svenska Dagbladet 
argumenterar han för att denna lösning kan 
vara en förstärkning av försvarsdeparte-
mentet med officerare på motsvarande sätt 
som har skett i Norge.41 Avsikten är då inte 
att flytta in militärstrategisk planering till 

försvarsdepartementet, utan att säkerställa 
att de integrerade arbetsprocesser som 
krävs för den politiska beslutsfattningen 
finns till hands. Inte minst viktigt blir detta 
då Sveriges internationella ansvar ökar i 
samband med uppsättningen av ”Nordic 
Battle Group”.

Den amerikanske statsvetaren John A 
Williams menar att om en alltmer politiskt 
sofistikerad officerskår försöker att influ-
era politisk beslutsfattning, så behöver 
detta inte nödvändigtvis vara negativt. Mot 
bakgrund av att allt färre politiska beslut-
fattare har någon form av militär erfaren-
het kan detta vara såväl nödvändigt som 
till gagn för kvaliteten på besluten.42 Den 
synpunkt som Williams här ger uttryck för 
kan eventuellt upplevas som provocerande 
och ses som ett otillbörligt intrång på en 
politisk domän som skall vara förbehållen 
de folkvalda. Samtidigt är det viktigt att 
det finns en tillräcklig militär sakkunskap i 
den politiska process som leder fram till att 
militära förband skall sättas in i operationer 
som innebär stora faror för personalen. En 
central fråga är hur denna process kan för-
bättras för att hantera de utmaningar som 
står framför oss. Det är inte givet att den 
lösning som existerar är den bästa bara för 
att vi haft den länge och för att den fung-
erade väl under det kalla kriget. I Norge 

39  Hedskog, Björn:”Strategisk ledning vid internationell konflikthantering” KKrVAHT, 6. häftet 1998).
40  Op cit, fotnot 31, s 33.
41 Landerholm, Henrik:”Civil ÖB räcker inte” Svenska Dagbladet, 2003-08-10.
42  Williams, John Allen: “The Postmodern Military Reconsidered“ i  Moskos, Charles C; Williams, John 

Allen; Segal, David R: The Post modern Military, Oxford University Press, New York 2000 s 269.
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har en organisation mot en ökad militär 
representation i försvarsdepartementet ägt 
rum. Detta löser antagligen inte alla frågor, 
men är en anpassning mot en organisation 
som finns i de flesta västerländska stater 
och är antagligen mer funktionell i kon-
takterna med EU. 

Den diskussion som förts inom Krigsve-
tenskapsakademien har främst behandlat 
relationen mellan försvarsdepartementet 
och högkvarteret ur ett organisationsper-
spektiv. Detta är i många avseenden en 

viktig fråga, men det finns fler dimen-
sioner än bara de organisatoriska. Om 
Eva Haldéns påstående stämmer, att det 
finns en ömsesidig misstro mellan civila 
beslutsfattare och militärer, bådar det inte 
gott i en situation där ett ökat samarbete är 
nödvändigt. Misstro undanröjs i de flesta 
fall med kunskap. Tyvärr saknas i hög grad 
forskning om svenska förhållanden, som 
kan bidra till en ökad förståelse mellan 
civila och militära beslutsfattare hos oss.

Summary

Politicians and Officers – A Complex Relationship

Inaugural lecture presented to the Air Warfare Section of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences on 9th February 2006 by Lieutenant Colonel Stefan 
Ring

The interaction between civilians and men 
in uniform certainly constitutes a complex 
relationship. The balance between power 
and professionalism is a delicate question 
to handle and was already observed by Pla-
to. Still, there has not been much research 
in Sweden concerning civilian-military 
relations from a Swedish perspective.

   This article presents a theoretical basis 
for this relationship and discusses how the 
role for the military profession has changed 

in the post-modern world. It also gives a 
short introduction to the vexed question 
of Swedish civilian-military relations, a 
topic discussed in earlier issues of this 
Journal. From a Swedish perspective the 
author argues the need for an overhaul 
of the methods for co-operation between 
civilian and military decision-makers but 
also identifies the need for further research 
projects in this field.


