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diskussion &
debatt 

                                                            

                                             

I Afghanistan gör beredvilliga svenskar 
vad vi tror oss vara bäst på. Våra mi-

litärer är huvudsakligen i landet för att 
hjälpa till med att skapa drägliga villkor 
för civilbefolkningen. 

De stöder lokala välfärdsansater och 
försök att inom ett begränsat geografiskt 
område bygga upp ett rättssamhälle, 
flickor ges möjlighet till utbildning, och 
soldaterna visar FN:s och NATO:s närvaro 
genom att patrullera landsbygden. Men i 
andra delar av landet pågår krig, och i vän-
tan på vad Barack Obama, Hillary Clinton, 
och generalen David Petreaus kan hitta 
på tyder just inget på att internationella 
insatser kommer att krönas med framgång, 
snarare tvärtom.

Att under dessa omständigheter en 
grupp svenska officerare också verkar som 
militära rådgivare åt stridande afghanska 
förband blev känt i början av oktober och 
väckte en del uppmärksamhet och rygg-
radsreaktioner.1 De som knappast godtar 

att Sverige alls är i Afghanistan i ett PRT 
(Provincial Reconstruction Team) och 
deltar med MOT (Military Observer Team) 
reagerar starkt mot att landet därutöver är 
engagerat i OMLT (Operational Mentor 
and Liaison Teams) inför uppgifter på 
stridsfältet. 

Nu, enligt ett besked i början av novem-
ber, vill regeringen också kraftigt utöka an-
talet militära rådgivare samtidigt som man 
tänker sig ett tillskott av stridande trupp till 
missionen i norra Afghanistan. Det borde 
föranleda en diskussion om vad en något 
förstärkt svensk militär trupp i Afghanistan 
medger utöver fler vapen till skydd (force 
protection) av den egna styrkan. 

Dagens Nyheter ser i en ledarkom-
mentar ett dilemma. Den kommande 
utvidgningen av insatsen applåderas, men 
tidningens något förstämda slutkläm är 
att ”det hjälper sällan med många soldater 
ifall de inte vet vad de ska göra”.2  En rätt 
ny svensk förmåga tas i alla fall i bruk: 

Insatser utan seger i sikte
Om väpnad strid på kärva villkor 

Av Olof Santesson

1   Holmström, Mikael: ”Svenskar i afghanska strider”, Svenska Dagbladet 2008-10-04.
2 Dagens Nyheter: ”Fler svenska soldater”, 2008-11-11.
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verksamheten ska bedrivas med inslag av 
psykologiska operationer. Sådant under-
stryker att vår krishantering bedrivs i allt 
svårare miljöer.

Alltjämt sker majoriteten internationella 
insatser inte där. För svenskar kommer tro-
ligtvis också i framtiden flertalet aktioner 
att vara av samma fredsbevarande karaktär 
som den långa raden av tidigare traditio-
nella utlandsmissioner enligt FN-stadgans 
kapitel VI eller möjligen ”6 ½”. Där upp-
står knappast frågan om man ska kunna 
vinna eller inte på själva stridsfältet. 

Målet är inte att besegra en utpekad 
fiende utan att underlätta civila hjälpinsat-
ser och bidra till ett lugnare klimat; i dessa 
sammanhang hör 2000-talets svenska 
doktrinbildning kring väpnad förmåga och 
Clausewitz inte hemma. Men så har vi de 
fall av fredsframtvingande enligt kapitel 
VII (om hot mot freden) där FN, NATO 
eller EU tar ställning för en stridande 
part – där blir kriget en realitet. Dit hör 
Afghanistan liksom förstås Irak.

Självmordsbombare och spektakulärt 
förfärande terrordåd ses av flertalet – alls 
inte bara i den välbärgade världen – som 
inslag i en global kamp, där försvaret i 
blott alltför många fall måste föras med 
vapen i hand. Svårigheten ligger, också 
för svensk del, kanske framför allt i att då 
komma med insatser som en främling eller 
rent av inkräktare. 

Vi behöver bättre förstå relationen mel-
lan interventioners utförande och motta-

gare, konstaterade nyss forskaren Fredrik 
Söderbaum i en essä där han tog upp vad 
han kallar problemet med fredsfrämjande 
insatser.3  Analysen utgår från vad som sker 
inom en av försvarsetablissemanget rätt 
försummad del av kunskapsområdet, näm-
ligen forskningen på området. Där ”fram-
hävs en rad etiska, politiska, rättsliga såväl 
som mer organisatoriska och på senare tid 
även kulturella dilemman med fredsfräm-
jande insatser och interventioner”. 

Författaren ifrågasätter om den nuvaran-
de tyngdpunkten på internationella insatser 
i det svenska försvaret verkligen bidrar 
till att skapa fred. Hans bild är att freds-
främjande aktioner överbetonar militära 
insatser i akuta konflikter på bekostnad av 
förebyggande åtgärder och återuppbygg-
nad. Och ”denna typ av agerande förefaller 
särskilt illa anpassad till den komplexitet vi 
ser i de ’nya krigen’ och dagens komplexa 
humanitära katastrofer”.

För många är frågan om Sverige överhu-
vudtaget ska ge sig in i stridande samman-
hang. Väl så viktigt vore en fundering om 
i vilket perspektiv man kan sätta in detta 
bidrag till en afghansk stridande förmåga 
i reguljära förband. Den amerikanska tan-
kesmedjan RAND utdelade nyligen kloka 
råd om att USA och andra måste lära sig 
att satsa på inhemska krafter i kampen mot 
upprorsrörelser. Man får inte ge upp efter 
(bara) sju år heter det. 

Sorgligt nog kan det likafullt ifrågasättas 
vilken nytta uppbyggnaden av en inhemsk 

3  Söderbaum Fredrik: ”’Saliga är de som håller fred’: Problemen med fredsfrämjande insatser”, Internatio-
nella studier nr 4/ 2008
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armé tjänar. Vågar vi tro att det finns 
förutsättningar för ett Afghanistan utan 
talibaner? Amerikaner har hittills vägrat att 
höra den frågan. Men, som en bedömare i 
engelska Sunday Telegraph nyligen skrev, 
européer betraktar i allt större utsträckning 
kriget som omöjligt att vinna.

I längden kan vi inte blunda för risken av 
ett långsiktigt nedslående perspektiv, där 
det vi betraktar som utvecklingsfientliga 
krafter får överhanden. De första blänkarna 
har kommit om att omvärlden kanske mås-
te se förhandlingar med och eftergifter till 
talibanerna som det oundvikliga slutet. 

Det reser frågan om vad vårt svenska 
engagemang har tjänat till – men också 
den större frågan om vad utländska mis-
sioner över huvud taget kan ha som rimliga 
mål i denna oroshärd – och i andra. I sista 
hand handlar det om grunden för svensk 
säkerhetspolitik med den sedan sekelskiftet 
fastställda idén att landet ska skyddas i 
solidaritetsinsatser utanför våra gränser. 
Sådana insatser ska enligt tankegången ske 
längs hela skalan, fram till de allra hårdaste 
och svåraste.

Visst, augustikriget i Georgien har skakat 
om det svenska försvarsetablissemanget 
och satt ny fart på debatten om vad vi 
egentligen gör för att mer traditionellt 
skydda Sverige och svenskt territorium. 
Särskilt det obefintliga värnet av Gotland 
– förr räknat som en utpost i Östersjön 
– har väckt kritik. Men kanske stannar det 
mest vid prat. En försvarsskuta vänder hur 
som helst långsamt, och när det gäller både 
officersutbildning, krigsvetenskapliga am-
bitioner och tendenser till doktrinbyggen 

lär tonvikten fortsatt ligga på utlandsin-
satser i samverkan med andra. Det är den 
verkligheten vi i varje fall tills vidare har 
att förhålla oss till.

anmärkningsvärt höga ambitioner
När det gäller förmåga till väpnad strid 
har dagens militära Rest-Sverige således 
anmärkningsvärt höga ambitioner på det 
internationella fältet. Dessvärre ventileras 
praktiskt taget aldrig det tänkbara slutre-
sultatet av  kraftmätningar där svenska 
vapen skulle kunna komma att spela över 
stridsfältet. Militärstrategiskt – en i vår 
hemmavärld alltjämt ovan och ovanlig 
disciplin – borde helst klassiska segersyf-
ten gälla, även när det gäller asymmetrisk 
krigföring. 

Om det gives ett val ger man sig van-
ligtvis ogärna i strid utan en någorlunda 
stark känsla av att en framgång ligger 
inom räckhåll, helst seger och varaktigt 
avslut. Men hur realistiskt är hoppet om 
att kunna vinna?

Själva svårigheterna att med vapenmakt 
bidra till fred bland stridande parter är 
absolut inte nedtonade i det offentliga 
svenska samtalet. Hur skulle de kunna vara 
det, när vi alla har Irak, Afghanistan och 
nordöstra Kongo för ögonen? Men en dis-
kussion om kommande svenska väpnade 
solidaritetsinsatser behöver nog gälla hu-
ruvida syftena är rimliga och realistiska, så 
att riket inte oförberett finner sig invecklat 
i uppgifter där ett lyckat resultat kan visa 
sig blott alltför ouppnåeligt.

Till bilden hör att samtidigt synes kraven 
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på soldaterna ha stegrats. Ännu nyss gällde 
för intervenerande makter som USA, men 
även Storbritannien, att ett förband efter 
fredsbevarande (snarast polisiära) uppgif-
ter måste reorganiseras och ”uppfriskas” 
under kanske ett halvår för att återta en 
vässad stridsförmåga. Nu ska samma 
enhet enligt nytt militärt modetänkande i 
en och samma mission kunna medverka i 
statsbyggande, evakuering av nödställda 
civila och väpnad strid på en och samma 
skådeplats, s k three-block-war.

Det här kan vara lättare sagt och pro-
klamerat än realistiskt möjligt. Den 
amerikanske överstelöjtnanten John N 
Nagl, en pionjär inom disciplinen upprors/
gerillabekämpning skrev först en bok, där 
han sökte dra lärdomar från det senare 
1940-talets Malaya (det starkaste exempel 
på framgång) och Vietnam.4 Exemplen 
visade att en reguljär försvarsmakt med 
syftet att vinna i strid i ulandsmiljö stod 
inför en minst sagt tålamodskrävande upp-
gift – som att ”äta soppa med kniv”.5 

Några år senare tjänstgjorde Nagl som 
operationsofficer i en pansarbataljon i Irak. 
När han efter det åter har gett ut sin bok är 
det med ett nytt förord, där han betonar hur 
ännu mycket svårare det i praktiken visade 
sig att uppträda för att vinna befolkningen 
(”hearts and minds”) än han tidigare hade 
räknat med. Denne amerikan tror utifrån 

sina erfarenheter att svårigheterna framför 
allt beror på att den amerikanska försvars-
makten är för stor och tung för att rimligt 
snabbt anamma nya tänkesätt och hand-
lingsmönster. Då har väl vi det lättare? 
Kanske.

Mycket mer behöver kanske i detta 
sammanhang inte sägas om vilka ansträng-
ningar som krävs av soldater även i mer 
traditionella fredsuppdrag. Det kan räcka 
med en hänvisning till Kongo. Rappor-
terna därifrån ger en snarast tröstlös bild 
av osäkerhet i ledningen av FN:s freds-
styrkor. De har visat sig oförmögna att gå 
emellan stridande grupper för att skydda 
civilbefolkningen. Dessutom förefaller de 
i många fall genom eget uppträdande ha 
förverkat de nödställdas förtroende.

Kan då alls uppställda mål uppnås, 
seger vinnas eller förlikning ingås, så att 
fredstrupper kan återvända hem med viss 
tillfredsställelse? De som likt Nagl disku-
terar och förespråkar mer avancerade för-
hållningsregler utgår ändå vanligtvis från 
att nya modeller för militära ingripanden 
ska vara en väg till framgång. Strateger, 
operatörer, taktiker och stridstekniska 
vete raner måste nästan ha denna tro, an-
nars blir ju allt lätt bara en ren besvärjelse. 
Dock behöver vi ju faktiskt granska det 
konfliktlandskap där västvärlden – för det 
är ju mest den – tror sig behöva fortsätta 

4   Nagl, John A: Learning to Eat Soup with a Knife: Counterinsurgency Lessons from Malaya and Vietnam, 
The University of Chicago Press, Chicago and London 2002, Paperback with new foreword 2005.

5  Enligt T E Lawrence (of Arabia): “Making war upon insurgents is messy and slow, like eating soup with 
a knife”.
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agera, av solidaritet med utsatta eller mer 
själviska motiv. En sådan granskning sker 
alltför litet, trots att det finns kunskap att 
hämta.

Allt längre konflikter
Tag exempelvis USA-forskaren Ann 
Hiro naka som söker belägga hur konflikt-
mönster har ändrats i en värld där vi före-
ställer oss att fredsinsatser behövs och kan 
komma att aktualiseras.6 Hon ser envisa 
krishärdar som i viss mån en skapelse av 
det internationella systemet. Statssamfun-
det uppmuntrar och vidmakthåller att be-
folkningar lever i strukturellt svaga stater, 
som inte klarar att effektivt och jämlikt 
undanröja politiskt farligt missnöje. Och 
statistiken visar att inbördeskonflikterna 
blir bara längre och längre.

Vi tenderar allt för mycket att betona 
lokala förhållanden och ser kanske inte 
riktigt tydligt grannskapets ofta strategiska 
betydelse för en konflikts envisa fortlev-
nad. I strukturellt starka stater förmår 
upprorsmakare nästan aldrig att föra krig. I 
den svaga staten blossar strider upp på nytt, 
även efter ansträngningar att stabilisera 
läget. Effektiv kontroll av territorium och 
gränser saknas. Även en i ett inbördeskrig 
förlorande sida varken besegras eller kapi-
tulerar, den drar sig tillbaka till bergstrakter 
eller avlägsen landsbygd för att komma 
igen. En sådan opposition är ofta splittrad 
och/eller består av lösa koalitioner, som 
exempelvis i Darfur. 

Efter det kalla krigets slut kan ingendera 
sidan i ett konfliktområde påräkna en sådan 
betydande militär supermaktshjälp med 
ideologiska förtecken som kunde ge en 
av dem övertaget. Regering och upprors-
rörelse har snarast blivit mer jämstarka 
än tidigare: ingen kan avgå med seger. 
Världen drivs i sådana fall att förespråka 
förhandlingar och kompromisser. Men då 
gäller det inte minst hur den revolterande 
sidan fungerar. Om den vore bättre orga-
niserad och under ett gemensamt centralt 
kommando kunde man hoppas på ett mer 
rationellt agerande i och för en konflikt-
lösning.

Varför ser då så många länder ut som de 
gör? Vägen till eländet har varit stenlagd 
med goda avsikter. Avkolonialiseringen 
och slutet på 1900-talets territoriella krig 
skapade dessvärre en värld av svaga stater, 
benägna till inbördeskrig. Utvecklings-
hjälp har historiskt inte skapat starka stater. 
Snarare har den berikat korrumperade 
ledare och hjälpt dem att behålla sin makt. 
Institutionsbyggen och lagbundenhet har 
blivit därefter.

Försök till uppdelning av länder eller 
åtminstone självstyre för potentiella ut-
brytare har mött omvärldens motstånd och 
därför ofta misslyckats. Följden har blivit 
alltmer långvariga inbördes konflikter 
sedan den tid då stormakter tillsammans 
kunde ingripa och insistera på ett slut på 
inbördeskrig. Såtillvida har fallen Bosnien 
och Kosovo påmint om 1800-talets stor-

6   Hironaka, Ann: Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation of 
Civil War, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts and London 2005.
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maktsagerande. 
Obama vill satsa på förebyggande åt-

gärder och återuppbyggande. Intressant 
nog, nästan uppseendeväckande, pågår 
ett omtänkande även inom den militärt 
världsledande amerikanska försvarsmak-
ten med stabilisering av krishotade sam-
hällen och inte våldsam väpnad kraft som 
riktmärke.7 

Det är frågan om nya direktiv som ska 
styra en del av en befälhavares planer för 
säkerhet och samarbete inom ett opera-
tionsområde. Man har dragit slutsatser 
av den gäckande freden i Irak. Strävan 
skulle nu vara efter långsiktiga resultat. 
Bedömare talar helt enkelt om ett steg bort 
från gårdagens lösenord, RMA (Revolu-
tion in Military Affairs) och satsningen 
på ”chock and awe” med långräckviddiga 
precisionsvapen i Irakoffensiven 2003. Ska 
vi i Sverige komma i otakt med satsningen 
på NBF, det nätverksbaserade försvaret?

Vad som nu skulle krävas vore en för-
ändring av det internationella systemet 
som bidrar till stabilare stater och inte 
permanentar krissamhällen. Det kan vi 
för närvarande mest drömma om. Under 
tiden har vi inte så många alternativ till 
att antingen försöka gå in för krishantering 
med militära och civila medel eller lämna 
olyckliga folk åt deras öde. Men det första, 
kopplat till förhoppningar om omvärlden 
kan skapa demokratier och mänskliga rät-
tigheter, ter sig allt tydligare även i bästa 

fall som långvariga åtaganden. I de sämre 
fallen kan det bli frågan om väpnad strid 
på kärva villkor – helt enkelt insatser utan 
seger i sikte. 

Mot upprorsrörelser?
Möjligheterna till en framgångsrik insats 
underlättas inte om svensk trupp riskerar 
att dras in i kamp mot gerilla eller upp-
rorsrörelser (counterinsurgency, COIN) 
till försvar av en regim som svenska folket, 
kanske snarast dess massmedier, inte kän-
ner minsta sympati för utan snarare kan 
tänkas identifiera sig med rebellsidans 
strävan. Vad krävs då för att genomföra en 
mer lyckad insats? Det måste vara något 
för försvarsanalytiker och andra att fundera 
på när det gäller ett COIN-tänkande som 
behöver arbetas fram, snarast utifrån mer 
civila än militära aspekter.

Hur ter sig då perspektivet av en kamp 
där det inte finns förlorare men heller ingen 
segrare för en militär yrkesman? Under ett 
symposium på Försvarshögskolan i okto-
ber med temat ”operationskonst”, talade 
den brittiske generalen Sir Jack Deverell, 
med erfarenheter från Afghanistan, om en 
ny tids krigföring utan militär framgång 
som det givna målet. Men betecknande 
nog kunde inte heller denne illusionslöse 
officer helt fullfölja den nedslående linjen 
under sitt anförande. Då och då kröp det 
in formuleringar som likafullt gällde hur 
utsikterna till seger på stridsfältet skulle 

7  DoD Directive 3000, 05: Military Support for Stability, Security, Transition and Reconstruction (SSTR) 
Operations; Army Field Manual FM 3-7 Stability Operations.
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kunna befordras. Vem vill strida om resul-
tatet blir ett nederlag eller i kanske bästa 
fall oavgjort?

Vi kan nog inte vänta att de yrkesaktiva 
inom Försvarsmakten ska gå i spetsen för 
en osminkad analys av vad som kan vänta 
vid svenska militära insatser tillsammans 
med andra utomlands. När exempelvis 
politiker som Björn von Sydow och Thage 
G Peterson vill kraftsamla till nationellt 
försvar respektive förhandla med taliba-
nerna kan det förstås också handla om en 
realistisk analys av maktförhållanden och 
hot, men inläggen erinrar bra mycket om 
socialdemokraternas pacifistiska rötter.8

Ändå måste det uppskattas när personer 
ur ett traditionellt beslutsfattarskikt börjar 
yttra sig. Några av dem måste ta första 

stöten när det gäller att pröva under vilka 
villkor våra soldater kan avkrävas att ta 
itu med rent otacksamma uppgifter utan 
skymtande segerchanser. Mycket kan 
komma att genomföras ändå förstås – i 
hoppets eller moralens goda namn – kan-
ske som humanitära interventioner och/el-
ler gentemot stater som inte axlar ansvaret 
att skydda sina medborgare.9 Att ge upp 
om Afghanistan och andra krishärdar vore  
ett svek mot utsatta medmänniskor. Men 
vi måste åtminstone känna till de bistra 
villkoren när ett beslut väl ska tas.

Författaren var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.

8   von Sydow, Björn: ”Ta försvaret av Sverige på allvar”, Svenska Dagbladet Brännpunkt 2008-10-23; 
Peterson, Thage G: ”Förhandla med talibanerna”, Svenska Dagbladet Brännpunkt 2008-10-24.

9   Se bl a Bass, Gary J: Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian Intervention, Alfred A Knopf, New 
York 2008. Inom FN-systemet har ju under 2000-talet ett nytt begrepp slagit rot i R2P (Responsibility to 
Protect)


