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Med denna utgåva av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 
följer avdelning II:s årliga redovisning som avhandlar temat marin strategi. Vår 
systerakademi, Kungl Örlogsmannasällskapet har under hösten utgett ett extra-
nummer av Tidskrift i Sjöväsendet som ger ett brett perspektiv på de sjömilitära 
utmaningar som vår marin står inför och kompletterar i detta avseende nämnd 
årsberättelse.

Den säkerhetsdimension som är kopplad till Östersjöns ökande roll som ener-
gitransportled har uppmärksammats. Till detta kan läggas några effekter av kriget i 
Georgien som direkt påverkar Östersjöregionen. I samband med att NATO öppnade 
upp för medlemskap för tidigare Warzawapaktsländer, lovade alliansen att inte 
upprätta baser på östeuropeiska staters territorium. Frånvaron av ett militärt hot 
liksom oviljan att utmana Ryssland mer än vad som låg i upptagandet av tidigare 
östblocksländer som NATO-medlemmar gjorde att alliansens militära dispositioner 
ej kom att påverka territorier som låg öster om den gamla järnridån. 

Ovanstående är idag under förändring. Ett missilförsvarssystem är under 
installation i Tjeckien och Polen. För ester, letter och litauer blir en slutsats från 
kriget i Georgien att en stationering av NATO-styrkor på respektive territorier 
är en förutsättning för att kunna hävda sina länders integritet. Politiska initiativ i 
denna riktning från de tre baltiska huvudstäderna faller sig logiska. Avdelning II:s 
årliga redovisning tar i ljuset av detta upp ett mycket angeläget tema. 

Marcus Mohlins och Ilmari Käihkös artikel om privata militära företag lyfter 
fram några aspekter på en global trend. Privata militära företag kan anlitas av 
stater för uppgifter där man ej önskar engagera egna militära resurser, alternativt 
för logistikstöd vilket är aktuellt i exempelvis Irak. Företagen kan även anlitas 
av icke statliga aktörer liksom av större företag för bevaknings- och skyddsupp-
gifter. Uppgiftspektrat omfattar alltifrån rådgivning och utbildningsinsatser via 
logistikstöd till flygtransporter och rena stridsinsatser.   

Irreguljär krigföring och bekämpning av upprorsrörelser ansågs länge inte vara 
”riktiga krig” utgående ifrån ett synsätt att sådana utkämpas mellan nationalstater 
med likartade strukturer och insatskoncept. Således aktörer som åtminstone till 
sina huvuddrag uppfattas som symmetriska. Krigföringens asymmetriska dimen-
sioner är dock den vardag som flertalet västliga militärmakter har att förhålla sig 
till i vår tid. En avgörande faktor i denna typ av viljornas kamp är förståelsen för, 
liksom förmågan att tillämpa olika indirekta metoder, som vilar på en strategi som 
effektivt samordnar alla tillgängliga civila och militära kapaciteter som krävs för 
att åstadkomma ett avgörande. Michael Gustafsons bidrag ger ett antal intresse-
väckande synpunkter på krigföringens okonventionella dimensioner.    
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