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TIDSKRIFT
Debatt

av redaktör Olof Santesson

Sveriges intressen måste kunna 
värnas. Det ställer krav på vissa 
nationella förmågor, bland dem 

de militära. Utan den nödvändiga kom-
petensen riskerar vi att alltmer urholka 
Fäderneslandets försvar – den gammal-
dags klingande devis som förknippas med 
Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Den Akademi som jag fick äran att 
inväljas i 1998 sysslade alltjämt framför 
allt med försvarsfrågor och den ”hårda” 
säkerhetspolitiken. Forskningen och dis-
kussionen om vårt läge och hur vi hade 
kommit dit tycktes finnas i centrum. Fram-
tiden framstod som svårare att hantera 
meningsfullt. 

Det var hur som helst en lockande miljö 
för den som hade fått uppväxten präglad av 
andra världskriget med de årens svenska 
beredskap och som sedan ett helt yrkesliv 
sysslat med konflikthantering. Om Aka-
demiens huvudinriktning hade varit en 
annan skulle jag ha varit mindre intresserad 
– och säkert heller aldrig kommit ifråga 
som ledamot.

Men nio år har gått. Världen har för-

ändrats till både det bättre och det sämre. 
Globaliseringen, nätverken och mobiltele-
fonerna har skapat nya förutsättningar att 
kommunicera och agera. Det gäller också 
för religiös fundamentalism och ger möj-
ligheter för andra än stater att tillgripa våld, 
något som vi oftast uppfattar som framför 
allt riktat mot vår civilisation.  

Ett ökat gränsöverskridande har öppnat 
oroande infallsportar för kriminella förete-
elser i stor skala. Naturkatastrofer har gett 
oss sorgliga påminnelser om människans 
sårbarhet. Pandemier går kanske inte 
att undvika. Och kraven på att vi tar ett 
gemensamt ansvar för jordklotets hotade 
miljö intensifieras månad för månad.

På ett mer traditionellt maktpolitiskt 
plan har NATO fått en globalt säkerhets-
skapande ambition som ingen tidigare hade 
väntat sig av en gammal västlig försvars-
pakt. Organisationen har t o m utkämpat 
ett krig på Balkan. 

Folkrätten har fått delvis nya utgångs-
punkter. Vi har svårare att blunda för vad 
som sker i skurkstater eller sönderfallande 
stater (failed states). Men i Irak har presi-

Kvar i Akademiens förgrund
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dent Bush – med partnern Blair – lyckats 
göra ont värre. Och, framför allt, sedan 
den 11 september 2001 lever vi en terrorns 
skugga som aldrig förr; somliga talar om 
ett krig som inte får upphöra, andra varnar 
för att vår oro går för långt och att vi fastnar 
i ett fruktans järngrepp.

Att det som inträffat har framtvingat 
nya perspektiv på möjligheter och risker 
står utom tvivel. Akademiens synfält har 
förstås påverkats. Ibland förefaller minst 
ett av två inträdesanföranden som, sorgligt 
ofta under författarnas stånk och stön, in-
flyter till Gula Tidskriften, att inledas med 
resonemang om vår nya hotbild.

Begreppen preciseras sällan. Man nöjer 
sig med en uppräkning som de flesta av 
oss nästan kan i sömnen: storskalig krimi-
nalitet, narkotika, trafficking och, framför 
allt, terror, inklusive användning av mass-
förstörelsevapen. Efter det att Sverige i 
ett slags högmod demonterade inte bara 
stora delar av Försvarsmakten utan även 
ett väl inövat nationellt samarbete mellan 
militära och civila befattningshavare talar 
omdanare engagerat om något till synes 
kvalitativt annorlunda, det nya samhälls-
försvaret. I det är det meningen att vårt 
militära försvar, framför allt resterna av 
den en gång rätt manstarka armén, skall 
ha en roll.

Sett i ett internationellt perspektiv 
överraskar det inte att också vi svenskar 
diskuterar uppgifter och förmågor inför 
problem som vi redan ser eller tror att de 
finns där någonstans.

Sommaren 2007 sker finslipningen av 
den svenskledda nordiska snabbinsats-

styrkan (NBG, Nordic Battlegroup), som 
under sex månader från den 1 januari 2008 
på tio dagar skall kunna sättas in för EU:s 
räkning. Man talar mest om Afrika, där 
SSG, särskilda skyddsgruppen, gjorde en 
uppskattad kompaniinsats i den fransk-
ledda operationen Artemis i Kongo. Det 
säger sig självt att den svenska insatsen 
i en EU-stridsgrupp tar mycket av För-
svarsmaktens kraft i anspråk. Skyddet av 
territoriet är ännu lågprioriterat. Vi har inte 
mycket känsla för Homeland Security.

I den internationella militärdebatten talas 
det numera inte bara om sensorer, nätverk 
och precisionsvapen med lång räckvidd. 
Modernt utbildade soldater skall, helst näs-
tan samtidigt, eller i alla fall i snabb följd, 
klara krigföring i flera dimensioner (Three 
block war): strid, humanitära insatser och 
medverkan till nationsuppbyggande. Den 
amerikanska armén och marinkåren har en 
ny doktrin mot upprorsrörelser (counter-
insurgency). En av upphovsmännen, gene-
ralen David H Petraeus, har nu uppgiften 
att i praktiken åstadkomma det omöjliga: 
ett positivt resultat i Bagdad.

Gränserna mellan krig och fred har blivit 
mer flytande än kanske någonsin tidigare 
under etthundra överblickbara år. På sam-
ma sätt förhåller det sig enligt många när 
det gäller militära och civila insatser. 

Nya militära slagord, som det resultat-
inriktade EBAO (Effects-Based Approach 
to Operations) siktar till sådan samverkan 
på alla nivåer. Ett kanske bättre uttryck för 
en mer allomfattande konflikthantering är 
”Comprehensive approach”. 

Vem skall leda? Ledamöterna Lönnbom 
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och Wickbom har i sin plädering för ett 
återuppbyggt territoriellt försvar rent av 
antytt att man kunde överlåta hanteringen 
av internationella insatsstyrkor till utrikes-
departementet. Andras iver att ge Försvars-
makten en uppgift inför den nya hotbilden 
har gällt hur militär förmåga skulle kunna 
utnyttjas mot olika krisföreteelser. 

Minst vettigt vore väl att sätta in arméns 
förband mot terrorister. Här är det rimligt-
vis fortfarande inte frågan om väpnad strid 

utan om en krävande polisiär uppgift. En 
annan sak är, som ledamoten Åkerman mer 
än någon annan har understrukit, att terror-
handlingar kunde ställa krav på värnande 
av tusentals skyddsobjekt. Här skulle det 
behövas många soldater för att hjälpa till 
med bevakning. 

Övervakningen av havsytan kunde sä-
kert göras mer rationell än med nuvarande 
uppdelning på marinen, kustbevakningen 
och sjöräddningen. Östersjön har ju på nytt 

”Någon svensk akademi bör stå för tankarna kring den väpnade striden”.
Stridsvagn 122 Leopard under övning våreld 2003.  
Foto:Försvarets Bildbyrå /Carl Peter Wallin
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kommit i centrum på grund av planerna på 
den stora gasledningen från Ryssland till 
Tyskland. Luftrummet måste kanske inte 
för all framtid hanteras av parallellt av civil 
och militär trafikledning.

Så det pågår ting som kan leda till nya 
lösningar. Som redan har antytts undgår 
inte vår Akademi att påverkas i en förän-
derlig värld. Naturligtvis berörs den. Vi 
måste ju ha förmågan att orientera oss i ti-
den. Men vad kan det i praktiken betyda?

Förra hösten utgav Akademien en liten 
skrift om sina visioner och sin verksam-
hetsidé. Det är ett noga avvägt dokument. 
Avseende framtiden ”kan inte uteslutas att 
ett krigshot kan komma att uppstå”, heter 
det. Man talar om behovet av en ”vidgad 
säkerhetsstrategi som omfattar kris- och 
konflikthantering i hela perspektivet från 
fred till krig.”

Bakom talet om ett bredare säkerhets- 
och krishanteringsperspektiv döljer sig 
nog ganska skilda uppfattningar om vad 
det är som en krigsvetenskapsakademi av 
idag bör ägna sig åt. Några har uppenbart 
en känsla om att vad vi skall syssla med är 
inte alls krig utan krishantering, helst inom 
det nya samhällsförsvarets ram. Man har 
ju i själva högkvarteret sagt att inget som 
helst militärt hot skymtar på tio års sikt. 

Ibland framskymtar funderingar om att 
det inom Akademien organisatoriskt kunde 
räcka med en gemensam militär avdelning 
till förmån för ett bredare civilt perspektiv, 
uppburet av allt fler nyinvalda ledamöter. 
Längs det spåret skulle vi kunna hamna i 
en samhällsförsvarsakademi.

Sådana tendenser är inte svårförklar-

liga när man ser hur litet intresse som 
Akademien och Gula Tidskriften ägnas 
av flertalet i Försvarsmakten aktiva leda-
möter, för att inte tala om det obefintliga 
engagemanget hos högkvarteret och dess 
generaler. Hur många inlägg i utpräglat 
militära frågor ser vi som är tillräckligt 
angelägna för att väcka till fortsatt debatt? 
Men ett är bra säkert. Om vi i namnet av 
en nedtoning av det militära beslöt att slå 
samman de tre militära avdelningarna 
skulle det nödvändiga samtalet kolleger 
emellan verkligen tyna.

En klassisk militär fråga finns ju kvar. 
Kriget som en mänsklighetens grymma 
företeelse kommer vi inte förbi för allt 
tal om att det numera är krishantering 
som gäller. Den väpnade striden ställer 
alltjämt, och dessvärre mycket länge än, 
sina krav på svensk kompetens, även om 
vi – i en militär allians eller kvar utanför 
som opinionen vill – förblir beroende av 
andras stöd.

Att världen ändras, hoten skiftar karaktär 
och skyddet av samhället kräver mer av 
gemensamma insatser innebär inte nöd-
vändigtvis även vår Akademi måste ges 
ny inriktning. Det är många myndigheter 
och organisationer som måste identifiera 
utmaningar och kommande insatsbehov. 
Försvarsmakten och Försvarshögskolan 
är endast några av dem. Och Kungl Krigs-
vetenskapsakademien är bara en av flera 
grupperingar som här kunde – och borde 
– verka som ”think-tanks”. 

Det finns för den skull ingen anledning 
att Akademien skulle ta på sig ett huvudan-
svar för debatten kring olika slags svensk 
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krishantering. Det kunde i värsta fall för-
svaga oss på alla krisområdena.

Någon svensk akademi bör stå för tan-
kar om den väpnade striden, som annars 
verkar så främmande för svenska folket. 
Svaren får andra ge, men vi måste se till 
att frågorna ställs. 

När allt kommer omkring kan vi inte 
ducka för att medverka till att hålla sam-
talet om kriget och militära ting levande. 
Vi har rimligtvis ett eget delansvar för att 
svenska officerare med sina nationella 
erfarenheter internationellt kan medverka 
på militärstrategisk nivå. De måste på 
grunden av en egen militär kultur kunna 
samordna och, framför allt, leda förband 
på olika arenor, i mark-, sjö-, luft- och 
informationskrigföring, alltmera också i 
samarbete med civila krafter.

Styresmannens tanke att samla avdel-
ningarna kring ”småstatens försvar” kan i 
gynnsamma fall bli ett exempel på välbe-

hövliga insatser av oss. Ett annat är FOKK 
(Försvaret och det kalla kriget) i regi av 
FHS, Kungl Örlogsmannasällskapet och 
Krigsvetenskapsakademien. 

Är det nu arvet som skall predikas? 
Nej, vi får inte stå stilla och krama gamla 
krigs- och beredskapsminnen. Sådant kan 
ingen vara betjänt av. Men ivern att vara 
med i tiden är problematisk. Om vi faller 
av från hittillsvarande riktning, vad har vi 
då för unik kompetens att bidra med till 
framtidens krishantering? 

”Utvecklingen i krigskonst och krigs-
vetenskap, teknik, taktik och strategi står 
i förgrunden, men den skulle också i bety-
dande utsträckning relateras till omvärlden 
både i Sverige och internationellt.” Så 
skrev dåvarande styresmannen Carl-Olov 
Ternryd i förordet till Fäderneslandets för-
svar,  Akademiens minnesbok till jubileet 
1996. I förgrunden således, och kvar där, 
hoppas jag.
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Summary

by Senior Editor Olof Santesson

Threat perceptions have changed. At least 
for European countries a new situation has 
prevailed since the end of the Cold War. 
Swedish politicians favour participation 
in peace efforts and have decided that this 
country needs no real territorial defence. 
To some fellows of the Royal Swedish 
Academy of War Sciences this could mean 
that the main stress should be laid on so-
cietal defence.

In the writer’s opinion this, however, 
is a job for various other national and 
cultural establishments. The Academy 
risks spreading itself thin by forsaking 
military questions and devoting itself to 
crisis management which ought to be a 

Getting the Academy’s Priorities Right 

multi-management effort.
Of course the Academy must change as 

circumstances change. But it ought not 
to give up contributing to the training of 
our officers nationally and internationally 
if this should prove tantamount to disre-
garding Swedish customs and military 
experiences. 

Therefore, the Academy’s efforts should 
still be directed towards pursuing the 
development of the art of war, military 
sciences, technical matters, tactics and stra-
tegy, the importance of which was again 
emphasized when, in 1996, the Academy 
celebrated its 200 years of existence.


