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I Verner von Heidenstams Karoliner-
na finns en dikt som heter ”Dumma 
Svenskan.” Den handlar om en sköter-

ska i turkisk tjänst, som offrar sitt liv när 
giftormen hotar sultanens barn. Lojaliteten 
överträffas bara av dumheten, menar för-
fattaren, som påminner oss om att även 
lojalitet har sina gränser. Offervilja må vara 
en vacker egenskap hos en soldat, men för 
henne själv måste offret vara värt priset.

När svenska soldater, män och kvinnor, 
ska sättas in i riskfyllda internationella 
insatser måste förutsättningarna uppfattas 
som acceptabla. I första hand i individens 
perspektiv. För med tvång kan profes-
sionella d v s yrkesskickliga soldater och 
sjömän inte rekryteras. Först därefter bör 
de politiska ambitionerna tillåtas styra.

Till värdet av internationella insatser hör, 
i individens perspektiv, att direkt och per-
sonligen kunna bidra till att minska män-
niskors lidande, möjligheterna att stärka 
demokratin, upprätthålla lag och ordning 
samt att bidra till en fredligare värld. För-
hoppningsvis, men långt ifrån självklart, 
finns det tillsvidare tillräckligt många be-
gåvade ungdomar som ställer upp på dessa 

villkor. Beredda till en personlig insats, 
om chansen finns att göra ett godtagbart 
jobb utan påtagliga onödiga risker. Det 
förhållandet kommer att snabbt förändras 
till det sämre, om individerna, anhöriga 
och media uppfattar de insatsbeslutande 
som oärliga och aningslösa. Inte bara för 
att man riskerar liv och hälsa utan för att 
demokratin här hemma urholkas.

Hur ska nationens politiska ambitioner 
kombineras med de enskilda soldaternas 
och sjömännens förmodade lojalitet?

Jag vill föreslå en strategi för internatio-
nella militära insatser som för vårt lands 
del bygger på följande tre hörnstenar: 
Tidiga, korta och små.

Tidiga
Insatser ska göras tidigt. Väntan betyder 
i den militära världen ofta att riskerna 
för överraskningar ökar, samtidigt som 
den egna underrättelsetjänsten stressas. 
Förbandens verksamhetslust är en initial 
tillgång, som inte bör stukas av sysslolös-
heten i en långdragen mission. En tidig 
insats med begränsade styrkor innebär i 
många fall ett övertag, politiskt, strate-

Strategi för internationella militära insatser– 
Tidiga, korta och små

av överste Claes Sundin



134

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2007 5-20075-2007

giskt och taktiskt, genom att man har eller 
tar initiativet och mer framgångsrikt kan 
utnyttja överraskning, vilseledning och 
list. Den som har övertaget riskerar inte 
förluster i lika hög grad.

Tidiga insatser innebär krav på hög, kon-
tinuerlig insatsberedskap med betungande 
konsekvenser för underrättelsetjänsten, 
strategiska transporter och ledningsfunk-
tionen. Inom dessa tre områden blir bero-
endet av stormakternas resurser betydande. 
Tidiga insatser av en liten nation som 
Sverige bör därför vara korta och små.

Korta
Av flera skäl ska insatser göras korta. Se-
nast när insatsen börjar bör uppdragstiden 
och avlösningen vara bestämd. Ett i sol-
datperspektivet diffust och därför svårmätt 
resultat (”end state”) passar nationer med 
små resurser illa, och benägenheten att alls 
delta i missioner minskar. Uppdragen mås-
te vara tydliga och konkreta. Förlustrisken 
kan inledningsvis visa sig vara hög, men 
kort exponeringstid i stridszon sammanta-
get med hög professionalitet bör innebära 
rimliga offer. Svenska insatser måste med 
naturnödvändighet ske med begränsade 
resurser. Korta insatser ökar möjligheterna 
till hög insatsberedskap.

Angelägnare behov kan uppstå under 
insatsen. Möjligheterna att lösgöra förband 
och resurser finns då i högre grad.

Små
Små insatser tidigt för att stämma i bäcken 
är ofta mer kostnadseffektiva än sena in-

satser med större resurser. Små insatser är 
inte lika logistikberoende. Det borde passa 
ett litet land med ambitioner att samarbeta 
internationellt, vilket ju är en grundlägg-
ande förutsättning för medlemskapet i EU. 
Det blir lättare att få resurserna att räcka 
till fäderneslandets försvar. Små insatser 
medger flera engagemang över samma tid 
för samma kostnad.

Tidiga, korta och små
Om resonemanget är riktigt och politiskt 
gångbart finns det gott om uppgifter. Några 
väpnade konflikter är vi väl upplysta om. 
Media rapporterar dygnet runt från Irak, 
Afghanistan och Mellersta Östern, men 
det finns ett antal utdragna konflikter med 
betydligt lägre värde som ”infotainment”. 
Haiti, Colombia, Kongo-Kinshasa, Central-
afrikanska republiken, Somalia, Indien, Sri 
Lanka och Tjetjenien är några av dem.

Med insatser som är tidiga, korta och 
små bör det vara möjligt men också 
nödvändigt att snabbt kunna dra sig ur 
ett ”hopp i fel tunna”. Detta bör vara en 
självklar möjlighet i varje insats, även 
om det leder till både ett politiskt och ett 
militärt misslyckande. Insatsförbanden 
utgörs i första hand av människor. Deras 
benägenhet att engagera sig bör öka, om 
man vet att misstag korrigeras, därför att 
man värnar om insatspersonalen, även om 
man politiskt skulle blamera sig.

Tidiga resoluta insatser kan innebära att 
en eskalering av våld och misär bromsas 
eller kommer av sig. Sannolikheten borde 
öka om insatsstyrkorna inte kommer från 
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före detta kolonialmakter som är kända för 
att inte lösa snart sagt varje problem med 
vapenmakt.  

Sun Zi
För den som intresserar sig för krigskonst 
bör Sun Zi vara vägvisaren snarare än 
Clausewitz.

Sun Zi framhöll bl a värdet av små, inte 
sällan underlägsna, styrkors sätt att brygga 
för seger.

Tålamod, list, överraskning, medmänsk-
lighet och mod, noggrannhet var några av 
förutsättningarna för framgång.

Clausewitz har onekligen sina förtjänster 
men han drog sina slutsatser under mass-
arméernas tid.

Internationella insatser
Uttrycket förbryllar, eftersom man tycks 
avse endast svenska insatser utomlands. 
Andra nationers insatser i vårt land tycks 
inte vara en möjlighet. Men innebörden av 
medlemskapet i EU är väl att vi ska hjälpa 
varandra?

För att vara tydlig gäller den ovan skis-
sade inriktningen vid svenska militära 
insatser utomlands.


