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Bokens norska utgångspunkt är lätt 
översättbar till rådande förhållanden 

i vårt land och bland annat av detta skäl 
värd att läsas av svenska civila och militära 
beslutsfattare. Det främsta skälet avseende 
läsvärde sammanhänger dock med att 
boken avhandlar ett högaktuellt och dito 
angeläget ämne. 

I delar av  professionella militära  organi-
sationer, särskilt vid förband av elitkaraktär,  
utvecklas det som brukar benämnas krigar-
kulturer. Några nyckelord  för att karakteri-
sera fenomenet är: kontrollerad agressivitet, 
professionalitet i olika stridsformer och 
ständigt pågående träning för att finslipa 
färdigheterna. Samtidigt finns i förband 
med en positiv krigarkultur en medveten-
het om att det existerar risker. Tävlings-/ 
konkurrensmoment av typen att ha upplevt 
mest stridssituationer eller att ha tagit flest 
liv är bannlyst. Trots detta är krigarbegrep-
pet inte värdeneutralt och frågan är i vilken 
utsträckning begreppet kan erhålla politisk 
acceptans.  

Ett alltmer professionaliserat försvar ris-
kerar att hamna i ett spänningsförhållande 
till ett samhällsklimat präglat av en självbild 
som i det aktuella fallet har långa historiska 
rötter till Norge som fredsnation. Detta häv-
dar en av bokens medförfattare, professor 
Janne Haaland Matlary. Argumentet är lätt 
översättbart till svenska förhållanden. Hon 
understryker att den  krigföring som norska 
soldater de facto upplever i Afghanistan och 
de säkerhetspolitiska argument som ligger 
till grund för detta underkommuniceras och 
tillpassas situationer avpassade för inhemsk 
konsumtion. Detta beläggs av en undersök-
ning av dagspress liksom intervjuer med 
stats-, utrikes-, och försvarsministrarna 
under perioden 2006-2008. Det grundläg-
gande norska säkerhetspolitiska argumentet 
för det norska bidraget, att Afghanistan var 
en fristad för Al-Quaida vilket kunde hota 
säkerheten regionalt liksom globalt, har 
fått stå tillbaka för betonandet av insatsens 
humanitära och demokratibyggande sidor. 

Krigare i ett fredssamhälle

Av Tommy Jeppsson

Håkan Edström, Nils Terje Lunde och Janne Haaland Matlary (red): Krigerkultur 
i en fredsnasjon, Abstrakt forlag, Oslo 2009
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Således reduceras verksamhetens obe-
hagliga sidor bort. Norska soldater uppges 
primärt tjänstgöra i Afghanistan för att 
bistå utsatta människor. Den ”snällistiska” 
sidan lyfts fram på bekostnad av det som 
norska soldater möter i verkligheten i form 
av reella stridsinsatser. 

Boken inleds med att de tre redaktörerna 
ger läsaren ramverket för de kommande 
kapitlen i form av att ämnet ges en över-
ordnad presentation. Två centrala teman 
är genomgående för samtliga kapitel. Dels 
vad som benämns den yttre spänningen 
med vilket avses interaktionen mellan 
samhället och den politiska nivån på den 
ena sidan och den militära professions-
kulturen liksom de olika militära profes-
sionskulturerna på den andra. Dels den 
inre spänningen som berör kontrasterna 
mellan en överordnad militär professions-
kultur och de olika subkulturer som finns i 
försvaret. Detta inre spänningsförhållande 
innehåller också förhållandet mellan olika 
subkulturer liksom krigarkulturer som kan 
existera sida vid sida. 

Statsvetaren Torunn Laugen Haaland 
behandlar i bokens andra kapitel de tre 
parallella rollförståelser som existerar i 
det norska försvaret. Krigarrollen innebär 
enligt författaren att den militära organi-
sationen utvecklar en kultur som står vid 
sidan av samhället i övrigt. Något som i 
hög grad kan komma att skapa ansträngda 
relationer civilt/militärt i en situation när 
samförstånd i högsta grad är erforderligt. 

I efterföljande kapitel presenterar den 
svenske överstelöjtnanten och filosofie 

doktorn Håkan Edström en modell för ana-
lys av nämnda yttre och inre spänningar. 
Edström som för närvarande tjänstgör som 
lärare och forskare vid Försvarets Hög-
skola i Oslo analyserar kritiskt, utgående 
ifrån den norska försvarsmaktens operativa 
doktrin, huruvida den militära professionen 
besitter den grad av exklusivitet som görs 
gällande i denna. Författaren konkluderar 
med att det militära yrket uppvisar en särart 
samtidigt som att de tre faktorer som yrket 
enligt den norska doktrinen vilar på: intel-
lektuella, fysiska och moraliska, till viss 
del kan vara motverkande.

Fokus i kapitel fyra, författat av pro-
fessor Janne Haaland Matlary, är freds-
nationen Norge och förhållandet mellan 
utvecklingen av en militär professions-
identitet, uppburet av en krigarkultur, och 
norsk politik och samhälle. Utgående från 
ISAF kommer hon i sin analys bland annat 
fram till att den norska självbilden som 
fredsnation gör att de stridsinsatser som 
norska förband gör i Afghanistan behöver 
legitimeras som fredsarbete för att erhålla 
acceptans. Det norska styrkebidraget fin-
ner hon viktigt av skälet att NATO är 
betydelsefullt för Norge samt att insatsen 
innehåller åtskillig hjälp till en drabbad 
afghansk befolkning. Haaland Matlary 
pekar vidare på den bristande kunskap om 
och den bristande närhet till krigföringen 
som leder fram till att medier och politiker 
inte verkar inse betydelsen av operativa 
framgångar. Hon pekar även på det faktum 
att också britterna med sin långa militära 
och expeditionära tradition har tydliga 
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relations-/förtroendeproblem mellan mili-
tärer och politiker såväl i missionsområdet 
som hemma i Storbritannien. 

Överstelöjtnant Palle Ydstebö sätter 
krigarkulturen i centrum för sin diskus-
sion i kapitel fem. Det norska samhällets 
centrala värderingar som också var för-
svarets under det kalla kriget utmanas i 
dag av en tilltagande professionalisering 
där röster höjs för att samhället måste ac-
ceptera att det utvecklas en krigarkultur i 
det som brukar karakteriseras som statens 
yttersta repressionsinstrument. För övrigt 
en genomgående trend i hela västvärlden.
Eftersom krigarbegreppet inte kan karak-
teriseras som värdeneutralt blir frågeställ-
ningen om en krigarkultur är förenlig med 
de värderingar som är dominerande i det 
norska samhället. 

Militärprästen Nils Terje Lunds kapitel 
behandlar den militära professionsetiken 
och kopplar denna till bokens huvudtema 
om de yttre och inre spänningarna. Han 
analyserar tre militära professionsetiska 
strategier som förekommit i Norge un-
der efterkrigstiden. Dels en nationell 
konsensus strategi som etablerades direkt 
efter krigsslutet. Dels en liberal tillpass-
ningsstrategi som utvecklades efter det 
kalla krigets slut och som viktlade normer 
som dominerade det civila samhället. Det 
ideologiska fundamentet i dessa två profes-
sionsetiska strategier har Morris Janowitz 
som upphovsman. Den tredje strategin som 
författaren karakteriserar som en konser-
vativ avskärmningsstrategi med fokus på 
militär professionalism och operativa krav 

har ett nära sammanhang med Samuel 
Huntingtons synsätt. Författarens slutsats 
är att en relevant professionsstrategi inte 
undkommer de dubbla spänningarna där 
de tre behandlade professionsetiska strate-
gierna inte behöver uppfattas som uteslu-
tande utan snarare som kompletterande.

Sigrid Redse Johansen är huvudlärare 
i folkrätt vid Försvarets Högkola och av-
handlar i kapitel sju några centrala juri-
diska frågor där rätten att ta liv och plikten 
att dö utgör problematikens kärna. Norsk 
rätt präglas å ena sidan av krav på lojalitet 
och statlig kontroll och å den andra krav 
på individuellt ansvar för handlingar som 
utförs på uppdrag av staten. Kapitlets 
relevans sammanhänger i hög grad med 
den nära koppling som författarens vink-
ling av ämnet har till den yttre och inre 
spänningen.

Den norske flygvapenöverstelöjtnanten 
Birgith Andreassen och akademikern Char-
lotte E Ingalls diskuterar i bokens åttonde 
kapitel professionsidentiteten utifrån ett 
genderperspektiv där komplexiteten i de 
insatser som genomförs i dag nödvändig-
gör att genderfrågorna integreras i såväl 
analys som planläggning samt i genom-
förandet av operationer. Andelen kvinnor 
inom försvaret behöver enligt författarna 
öka vilket skulle vara i samklang med 
samhällsutvecklingen i övrigt. Risken för 
att en organisationskultur som i dagsläget 
är mansdominerad och i tillägg tenderar att 
baseras på en krigaridentitet skulle kunna 
få negativa konsekvenser för att realisera 
de värden som sammanhänger med ett 
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etablerat genderperspektiv uppfattas av 
författarna som reella.

Bokens slutkapitel är författat av 
överste  löjtnanten och doktoranden Harald 
Höiback som tidigare gjort sig bemärkt 
för ett framstående militärt författarskap. 
Utifrån en filosofisk tillnärmning samman-
fattar han mycket intresseväckande bokens 
övriga kapitel där den militära organisa-
tionens strävan efter professionalitet sätts 
in i ett brett filosofiskt och idéhistoriskt 
perspektiv.

Norge och Sverige företer stora likheter 
avseende såväl samhällsklimat, kultur 

som socioekonomiskt. Detta är skäl till att 
mycket av värde finns att hämta i boken 
för en svensk läsekrets. Ett annat skäl är 
det allt närmare militära samarbetet mellan 
våra länder. Om än den kanske viktigaste 
utgångspunkten för detta finns att söka i 
ekonomiska nödvändigheter så existerar 
likheter strukturellt såväl som konceptuellt 
vilket förstärker behållningen av läsandet. 

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

         


