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En säkerhetsrelaterad konsekvens av en 
globaliserad värld är att västländerna strä-
var efter att förebygga framtida hot från 
att bli verklighet. Samhällen som är starkt 
influerade av globaliseringseffekterna, i 
vilken kategori de västliga definitivt är 
hemmahörande, har blivit risksamhällen. 
Studiet av teorier kring denna företeelse 
blir genom läsandet av Mikkel Vedby Ras-
mussens bok en ytterligt värdefull påmin-
nelse om att strategi inte är en disciplin 
med evigvarande lagar huggna i sten. 
Boken är till praktisk och direkt nytta för 
de som är satta att utforma strategier avpas-
sade till vår tid, genom att den djupgående 
analyserar en ny strategisyn och ger vär-
defull konceptuell vägledning. Den strate-
gisyn som presenteras i boken skapar nya 
utmaningar för samhällets beslutsfattare 
dessutom konfronterar Rasmussen ett antal 
väletablerade sanningar inom strategin. Så 
kallade eviga sanningar brukar, åtminstone 
utgående från innebörden av ordet evighet, 
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bli rimligt överblickbara företeelser. Vedby 
Rasmussen hävdar att strategin sedan 
1600-talet tjänat syftet att konceptuali-
sera faktorerna teknik – doktrin – nyttjare. 
Författaren presenterar ett ramverk för 
strategiska studier genom analys av hur ny 
teknologi, doktriner, globalisering liksom 
terrorism kan bidra till formuleringen av 
nya strategiska teorier.

 Författaren är biträdande professor i 
politisk vetenskap vid universitetet i Kö-
penhamn och har tidigare publicerat boken 
The west, civil society and the construction 
of peace. I föreliggande bok studerar och 
diskuterar han nu- och framtidsrelaterade 
strategiska idéer. Kontexter och handlings-
relaterade konsekvenser i stället för själva 
handlandet är fokus för framställningen.

Strategins historia handlar om rationa-
litet. Det handlar om att analysera och 
sammanväga faktorer som exempelvis 
teknologi, doktriner och aktörer i syfte att 
man ska kunna ge regeringar råd avseende 
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hållfasta strategiska vägval.
 Med osviklig logik belägger författaren 

hur det strategiska tänkandet i vår tid fått 
förnyad betydelse genom att faktorn risk 
är ett genomgående tema när säkerhet dis-
kuteras/analyseras. Militär strategi kopplas 
ihop med risksamhället, det vill säga den 
viktigaste miljöfaktorn som påverkar ut-
formningen av strategi och enkannerligen 
också militär sådan. Boken har av den 
kände brittiske professorn Christopher 
Coker betecknats som banbrytande, in-
siktsfull liksom unikt betydelsefull och 
följt av förhoppningen att den ska läsas av 
politiska och militära beslutsfattare. Ett fint 
betyg av en mycket väletablerad auktoritet 
på området.

Skillnaden mellan hot och risk är att ett 
hot utgörs av en specifik fara vilken med 
ganska god säkerhet kan identifieras på 
basis av den kapacitet som en bedömd 
motståndare besitter för att realisera en 
fientlig avsikt, medan risk handlar om ett 
scenario åtföljt av ett policyförslag för 
hur man ska förhindra att detta scenario 
blir verklighet. Risk är således inte något 
reellt utan något som kan bli reellt förut-
satt att man tillåter det att materaliseras. 
I likhet med hot så innebär åtgärder för 
att hantera ett riskbaserat scenario från-
varon av perfekt säkerhet. Det bästa som 
man kan åstadkomma är att hantera eller 
förebygga en risk, varvid en ny eller nya 
risker uppstår som bumerangeffekt av att 
den ursprungliga risken ”likviderats”. När 
risker värderas är det inte så mycket det 
som händer som är det allra viktigaste utan 

det som kan komma att hända. En terro-
ristattack mot en västlig metropol övergår 
från att vara en risk till en katastrof efter 
att den inträffat, varvid nya risker uppstår 
i kölvattnet i form av exempelvis fort-
satta attacker, ekonomisk recession eller 
krig, antingen uppträdande som enskilda 
företeelser eller i kombination. Risktän-
kande baseras på bedömningar om den 
nuvarande situationen som utgångspunkt 
för framtiden och här verkar dagsläget ge 
betryggande sysselsättning för de som har 
att planera och genomföra realistiska och 
hållfasta strategier där framtiden verkar 
bjuda på åtskilliga sammanflätade säker-
hetsutmaningar av megakaraktär.

Al-Quaida har visat vägen för framtida 
icke statliga våldsaktörer vilkas möjligheter 
vidgats tack vare de globaliseringseffekter 
som sammanhänger med kommunikations-
teknikens utveckling. Möjligheterna att 
forma transnationella terroristnätverk ser 
vi redan effekterna av. Dessa nätverk kan i 
sin tur forma nya nätverk med icke-statliga 
och/eller statliga aktörer i ett svårdetekter-
bart mönster. I såväl Afghanistan som Irak 
har den amerikanska militärmakten påvisat 
de möjligheter såväl som tillkortakom-
manden som är en konsekvens av den så 
kallade ”The revolution in Military affairs” 
(RMA). Förnimmelsen av det ”perfekta 
kriget” kunde skönjas i Irak så länge som 
striden utkämpades mellan USA:s högtek-
nologiska styrkor och Saddam Husseins 
krigsmakt, där den senare byggde på täm-
ligen stela sovjetinfluerade operativa och 
taktiska koncept från 1970- och 80-talen 
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jämte teknik från 
samma tidsperiod. I 
den kamp som där-
efter följde, med 
motståndsrörelser 
som konsekvent 
skapade situationer 
där motståndarens 
styrka blev till nack-
delar, kom de mes-
sianska pro -påerna 
om förträffligheten 
med RMA snabbt 
på skam. Det rena, 
snabba och opro-
blematiska kriget 
var då som tidigare 
en illusion, och en 
farlig sådan. I stäl-
let för det nästan 
mekaniskt perfekta 
kriget som RMA - 
förespråkarna såg 
framför sig, går utvecklingen i stället mot 
att strategin återtar sin rättmätiga plats och 
utvecklar koncept som nyttjar bredast möj-
liga verktygsfält i syfte att neutralisera den 
militärt/ teknologiskt överlägsne. Således 
i grunden inget nytt.

Det egendomliga faktum existerar enligt 
författaren att de som arbetar med strate-
giska studier intresserar sig föga för tekno-
logi, terrorism eller andra faktorer som be-
stämmer i vilken kontext en strategi verkar. 
Strategi betraktas, om än något förenklat, 
ofta som en funktion av politiska mål och 
militära medel där de senare avses bidra till 

måluppfyllelsen. 
Användningen av 
militära maktme-
del antas inte så 
sällan, en gång för 
alla, ha definie-
rats av Carl von 
Clausewitz, med 
vilket indikeras 
att faktorerna po-
litik liksom mili- 
 tärmaktens väsen 
är tidlösa, såle-
des universella 
konstanter som 
är giltiga för alla 
samhällen, poli-
tiska system och 
grupper. Samtidigt 
är i vår tid politi-
ker och militärer 
starkt engagerade 
med att utveckla 

nya strategier baserade just på de förutsätt-
ningar som följer av risksamhället, varvid 
åtminstone en del av de traditionella stra-
tegiska maximerna förpassats till historien. 
Krigföring i det 21:a århundradet glider 
alltmer bort från ett medel-mål-tänkande 
för att i stället baseras på risk-rationalitet. 
Det senare ett studieområde som förfat-
taren övertygande argumenterar för skulle 
göra ämnet mera relevant för såväl sam- 
som framtiden.

 Ett tänkande kring militär makt utgå-
ende ifrån RMA, dess möjligheter och 
begränsningar, tar utgångspunkt i den 
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teknologiska utvecklingen, vilket delvis 
innebär framtidsvisioner rörande system 
som ännu är oprövade, varmed risken för 
övertro lurar runt hörnet. Klart är att infor-
mations- och kommunikationsteknologins 
utveckling ger en mycket hög tillförlitlig-
het om aktuella händelser på stridsfältet 
och detta i nära nog realtid, vilket möjlig-
gör användande av rätt insatser för att nå 
en viss given måluppfyllelse. Författaren 
påpekar att det perfekta slagfältet möjligen 
kan bli en realitet men det perfekta kriget 
existerar inte eftersom den uppenbara 
bumerangeffekten av RMA redan är en 
realitet i form av asymmetriska strategier. 
Besegrandet av västliga stridskrafter vilka 
utvecklats utifrån ett RMA -centrerat syn-
sätt bygger på att man påför dessa styrkor 
så många riskfaktorer som möjligt.

Mikkel Vedby Rasmussen ger ett ut-
märkt och ganska uttömmande exempel på 
vad som avses med det senare genom att 
analysera en mycket läs- och tänkvärd bok, 
Unrestricted Warfare, utgiven av de kine-
siska överstarna Wang Xiangsui och Quiao 
Liang. Dessas studie har som utgångspunkt 
den underlägsnes perspektiv, och i boken 
presenteras ett offensivt strategikoncept 
som bygger på utnyttjandet av alla de di-
mensioner som inverkar på samhällslivet 
liksom individens tillvaro. De presenterar 
ett kombinationskoncept för krigföring 
som är totalt utan att man fördenskull 
mobiliserar alla samhällets kapaciteter 
för krigföring. Utgående från klassiskt 
kinesiskt tänkande kring företeelsen krig 

är konceptet subtilt och tydligt anpassat 
till globaliseringens förutsättningar, där 
påverkan på andra samhällen kan uppnås 
genom manipulation av transnationella 
strukturer. De två officerarna talar förutom 
om militära maktmedel om ekonomikriget, 
miljökriget, drogkriget etcetera och adres-
saten är tydligt utpekad, USA, vars strategi 
som bygger på så kallad ”full-spectrum- 
dominance” ska fönekas, vilket ska ske på 
tre sätt. För det första genom att man gör 
ett RMA-dominerat krigföringskoncept 
till en bumerangeffekt mot användaren 
själv, exempelvis genom att konsekvent 
skapa situationer som ger största möjliga 
förluster i människoliv, samtidigt som man 
själv accepterar och har möjligheten att ta 
stora offer. För det andra, slå mot civila och 
slutligen försöka vända USA:s dominans 
till en svaghet. Ett läsande av Unrestricted 
Warfare parallellt med The Risk Society at 
War ger många nya och ytterligt värdefulla 
infallsvinklar på ämnet strategi.

Rasmussen påvisar hur strategi i ökad 
utsträckning styrs av den rationalitet som 
följer av en säkerhetsmiljö karakteriserad 
av risk. Han har goda argument för att 
studiet av ämnet ska analysera och för-
klara strategins nya roll i den kontext som 
benämns risksamhället. 

Recensenten är överstelöjtnant och lärare 
i strategi vid Försvarshögskolan i Finland. 
Han är ledamot av KKrVA samt redaktör 
för KKrVAHT.


