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Av Tommy Jeppsson

Ledamoten Lars Wedin har i och med 
utgivandet av ovannämnda titel publ

icerat sin tredje bok i ämnet strategi, en 
prestation som han enligt recensenten är 
ensam svensk om att ha utfört. Den första, 
Reflektioner över ämnet strategi utkom 
av trycket år 2002, följt av Marianne och 
Athena. Franskt militärt tänkande från 
1700-talet till idag, vilken utgavs år 2007. 
Wedin har medverkat i engelska såväl 
som franska och svenska vetenskapliga 
publikationer med kapitel rörande strate
giska problemställningar jämte författat ett 
stort antal artiklar på temana strategi och 
säkerhetspolitik.

Strategiämnet i vårt land kan inte sägas 
vara karakteriserat av någon utpräglad 
trängsel då det gäller författarförmågor. Ett 
fåtal akademiker, bland annat vår Akade
mies styresman, Bo Huldt, har  hållit liv i 
ämnet och ännu färre är de officerare som 
mera regelbundet tar sig an strategiska pro
blemställningar att levereras från trycket. 
Förutom Wedin kan inte recensenten 

påminna sig något ytterligare namn än 
ledamoten Bo Hugemark. Om inte nume
rären författarförmågor imponerar torde 
det kunna hävdas att Wedins anställning 
som gästforskare vid Centre d’Etudes et 
de Recherce de l’Ecole militaire utgör ett 
internationellt erkännande av hans förfat
targärning. 

I förordet till Wedins senaste bok, be
tonar professor Jan Willem Honig vikten 
av förståelse för strategiämnets dynamik 
inte bara för Försvarsmaktens mest seniora 
skikt utan fastmer för alla officerare, oav
sett var i kommandokedjan dessa befinner 
sig. Insikten om betydelsen av att rätt 
uppfatta rådande säkerhetspolitiska och 
strategiska kontext har i vår tid avgörande 
betydelse för varje militär chef. Vetskapen 
om att en blamage på låg nivå kan föror
saka politiska jordskred är ett bland många 
viktiga motiv för att tidigt i officersutbild
ningen påbörja studiet av strategiämnet. 
Såvida det ännu inte implementerats gäller 
självfallet samma motiv för de specialistof
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ficerare som vi 
numera tacksamt 
ser återkomsten 
av i Försvarsmak
ten.

Fö r f a t t a r ens 
långa erfarenhet av 
att konkret arbeta 
med strategiska 
och säkerhetspo
litiska frågor, inte 
bara inom För
svarsmakten och 
vid Försvarshög
skolan, utan också 
inom utrikesför
valtningen gör att 
hans omfattande 
teoretiska insikter 
i ämnet befruktas 
med mycket vär
defulla praktiska 
erfarenheter. Detta 
faktum genomsy
rar på ett mycket förtjänstfullt sätt boken, 
vilken i första hand skrivits för målgruppen 
kadetter som studerar vid Militärhögsko
lorna liksom andra grupper vilka saknar mer 
djupgående militära kunskaper och erfaren
heter. Här ska betonas att Lars Wedins bok 
väl förtjänar ett studium av gruppen kunska
pare och pålästa inom ämnet. Detta eftersom 
Från politiskt projekt till militär handling 
bidrar till förståelsen för strategiska sam
manhang, således för hur politiska beslut 
realiseras i militärt genomförande. Peda
gogiskt bygger författaren upp denna för

ståelse genom att, 
utgående från det 
analysverktyg som 
utgörs av strategisk 
teori, behandla två 
fallstudier. Den 
första behandlar 
Sverige under det 
kalla kriget och 
belyser den natio
nella/territoriella 
dimensionen med
an den andra tar 
upp Kongokrisen 
och sätter fokus på 
en historisk hän
delse som i dagens 
språkbruk närmast 
skulle benämnas 
krishantering.

Boken handlar i 
mycket om Sverige 
och svensk strate
gisk kultur, vilket 

är värdefullt med tanke på den primära 
målgruppens behov att få kännedom om 
vilka särdrag som karakteriserar sättet att 
tänka kring och använda stretegi i vårt 
land. I de båda fallstudierna framgår tydligt 
vår strategiska kulturs sammanflätning 
med det geopolitiska grannskapet och 
Ryssland som en strategisk premissle
verantör, samt hur vår långa fredsperiod 
påverkat den svenska självbilden nationellt 
liksom internationellt, där engagemanget 
för de höga ideal som FN står för möjligen 
kan ha bidragit till det, inte helt fritt från 
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ironi, myntade begreppet ”den moraliska 
stormakten”. Boken lyfter förtjänstfullt 
fram den beslutfattning som är ett centralt 
element i implementeringen av en vald 
strategi, där läsaren får smaka på det fak
tum att de politiska besluten ytterligt sällan 
tas i överensstämmelse med någon strate
gisk teori. Här kan det möjligen förväntas 
att officerare  genom sin utbildning har ett 
tydligare förhållande till strategiska teorier 
och nyttjar desamma när de genomför 
militärstrategiska analyser.    

Författaren uppfattas ha skrivit boken 
med utgångspunkt i officerares traditionellt 
ganska praktiska och handlingsorienterade 
förhållningssätt. Sökandet efter snabba, 
koncisa och inte sällan simplistiska svar 
på komplicerade problemställningar är 
illusorisk eftersom verkligheten sällan är 
enkel och strategin, vilken syfter till att 
klokt hantera denna verklighet, saknar 
inslag av absoluta sanningar. I det perspek
tivet kommer Lars Wedins bok i rätt tid 
och riktar sig dessutom primärt till en ung 
målgrupp vars förutsättningar för ett fram
gångsrikt yrkesliv bedöms öka tämligen 
dramatiskt, oavsett nivåhemmahörighet i 
den militära hierarkin, såvida dessa unga 
talanger redan från starten kommer till 
insikt om att verkligheten sällan är linjär. 
Nuvarande tendens till  fokusering vid me
todik i officersutbildningen, där processer 
och procedurfrågor riskerar att överordnas 

det militärstrategiska liksom den operativa 
och taktiska klokskap som förutom egna 
praktiska erfarenheter underbyggs genom 
litteraturstudier i respektive ämnen, kan 
därför ifrågasättas.

I bokens teoridel kommer läsaren i kon
takt med namn som Castex, Beaufre, Gray, 
Liddell Hart, Luttwak, Poirier, Schelling 
och van Creveld. För yngre läsare kanske 
detta sker för första gången, varför den 
breda införing i dessas tankar som serveras 
av Lars Wedin känns desto angelägnare. 
De diskussionspunkter och litteraturförslag 
som avslutar respektive kapitel möjlig
gör en värdefull hjälp till egen vidare 
fördjupning. Läsarna av Lars Wedins bok 
kommer i kontakt med ett brett spektrum 
av teorier och tankar. En påtaglig fördel 
med boken är den ganska inträngande 
analys som genomförs i de båda angivna 
praktikfallen och att författaren utgått ifrån 
svenska fallstudier, vilket tjänar som en 
nyttig påminnelse om närvaron av svenskt 
strategiskt tänkande. 

Boken säljs genom FHS internetbokhan
del: http://www.fhs.se/sv/Hogermeny/
Internetbokhandeln/

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


