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Tibellska fonden
kungl krigsvetenskapsakademien grun-
da  des 1796 av generallöjtnanten, friher-
re gus  taf Wilhelm af tibell. akademiens 
ska, en ligt sina stadgar, främja veten-
skaper av betydelse för fäderneslandets 
försvar samt föl ja och bevaka forsk-
ning och utveckling av betydelse för ri-
kets säkerhet och försvar. aka demiens 
vilja är att, som en oberoende institu-
tion, bidra till och delta i försvars- och 
säkerhetsdebatten.

den 12 november 2012 har akademien 
antagit föreskrifter för en nyinrättad 
fond, tibellska fonden. Ändamålet med 
fonden är att stödja akademiens verk-
samhet som ett vetenskapligt instrument 
inom säkerhets- och försvarsområdet.

kungl krigsvetenskapsakademien tar 
tacksamt emot bidrag till den tibellska 
fonden. gåvor kan ges i form av kontanta medel, värdepapper m.m. från enskilda och ju-
ridiska personer. för detta ändamål ska fondens bankgiro användas:

111-3075

Akademiens grundare Gustaf Wilhelm af Tibell.

kungl krigsveTenskapsakademien

framför sitt varma tack till

Björn Anderson
Marie Hafström
Björn von Sydow

för välvilligt bidrag till 
tibellska fonden.
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min första kris – i professionell bemär-
kelse – var tjernobylolyckan 1986. det 
framhålls ibland att just det året innebar 
något av ett uppvaknande i sverige när det 
gäller frågor om beredskap inför civila kri-
ser. hos mig, som nykläckt forskare med 
intresse för människors förmåga att hante-
ra svåra påfrestningar, väcktes frågor kring 
hur risker uppfattas, vilka reaktioner och 
behov som uppstår i krissituationer, och 
inte minst vilka möjligheter samhället har 
att möta dessa. frågorna har inte blivit 
färre genom åren, men kanske mer nyan-
serade. vi kan se tillbaka på ett antal svå-
ra nationella och internationella händelser 
som var och en på något sätt har bidragit 
till att påverka synen på kriser och krisbe-
redskap – beträffande såväl vad samhället 
kan drabbas av som vad hantering av si-
tuationen kan kräva. den utveckling inom 
svenskt samhällsskydd och beredskap som 
dessa erfarenheter medfört har också be-
skrivits av flera av Akademiens ledamöter i 
tidigare inlägg.1 

Parallellt med de organisatoriska och 
samhälleliga förändringarna har även kun-
skapen om mänskliga reaktioner och be-
hov inför risk och kris genomgått en stark 
utveckling under dessa år. vi har insikter 
som, förutsatt att vi förmår tillämpa dem, 
kan bidra till att stärka samhällets förmåga 
vid svåra händelser. det handlar dock in-

te om någon enkel checklista. Människans 
sätt att förhålla sig till risker och faror, som 
enskilda individer och även som kollektiv, 
kan te sig motsägelsefullt och rymmer en 
rad paradoxer och dilemman. Uppgiften 
att vidmakthålla en beredskap inför fram-
tida okända händelser, ”att förutsäga det 
oförutsägbara”,2 rymmer också i sig en 
komplex psykologisk och social problema-
tik. i mitt anförande diskuterar jag några 
exempel på forskning och empiriska erfa-
renheter som belyser aspekter av det man 
skulle kunna kalla för ”krisberedskapens 
psykologi”. Jag försöker även peka på någ-
ra praktiska implikationer av kunskaper 
från det beteendevetenskapliga fältet. 

Psykologiska förutsättningar lyfts of-
ta fram i termer av betydelsen av en god 
mental beredskap. däremot framgår det 
mer sällan vad som menas med begreppet. 
Mental krisberedskap kan ibland framstå 
som en kombination av å ena sidan dju-
paste pessimism när det gäller medveten-
het om risker och uppmålande av hotsce-
narier, och å andra sidan ljusaste optimism 
vad gäller förmågan att ändå kunna han-
tera sådana händelser. Mänsklig psykolo-
gi rymmer drag av såväl kassandras dys-
tra prognoser3 som den orealistiska tron 
på maximal lycka hos en dr Pangloss.4 
Krisberedskapens konst torde vara att fin-
na den optimala balansen mellan dessa yt-

kassandra möter dr pangloss 
Om krisberedskapens psykologi

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 17 maj 2011  
av Ann Enander
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terligheter. i mitt anförande vill jag bely-
sa något av den balanskonsten utifrån tre 
teman. det första behandlar vad som ge-
mensamt kännetecknar oss som människor 
i hur vi tenderar att uppfatta risker och hot 
samt reagera i samband med svåra händel-
ser. det andra temat handlar om ledarskap 
inför påfrestningar och civila kriser, d v s 
utmaningen att påverka andra till att upp-
rätthålla god beredskap inför en bred hot-
bild samt att själv axla en ledande roll vid 
samhälleliga påfrestningar. Samspelet mel-
lan myndigheter och medborgare i krissitu-
ationer bildar ett tredje tema, där uppfatt-
ningar om ansvarsförhållanden samt av-
vägningar i att kommunicera och utforma 
olika former av stöd har central betydelse. 
Jag avslutar med en kort summering. 

människan inför risk och kris

Förhållningssätt till risker och hot

forskning om hur människor generellt för-
håller sig till risker och hot ger en kom-
plex bild kryddad av motsägelser. från so-
ciologiskt håll har en dominerande teori-
bildning handlat om det s k risksamhället.5 
här framträder en tämligen mörk syn be-
träffande människans möjligheter att han-
tera en alltmer svårtolkad global hotbild. 
Mängden information om olika risker har 
ökat dramatiskt i såväl medierna som den 
samhälleliga debatten under senare decen-
nier, och det blir allt svårare att sortera och 
sålla i flödet. Framstående sociologer talar 
om ett samhälle som är karakteriserat av 
diffus oro och ångest,6 och i samhällsde-
batten nämns faran för att människor ska 
överreagera eller drabbas av uppgivenhet.7

samtidigt visar mycket av den psykolo-
giska forskningen att människor tenderar 
att underskatta och reagera långsamt inför 
många av dagens hot. ”illusionen om per-

son lig osårbarhet” är ett väldokumenterat 
psykologiskt fenomen8 som bidrar till att 
människor tenderar att tro att risken att 
drabbas av olika typer av olyckor är stör-
re för andra än för dem själva. fenomenet 
tycks även uppträda när det gäller plane-
ring för kollektiva risker. i studier bland 
kommunala beslutsfattare har vi funnit att 
flertalet är påtagligt lite bekymrade över 
vad som kan inträffa i den egna kommu-
nen. När det gäller svåra händelser finns 
en stark tendens att tänka att ”det händer 
nog inte här”.

den psykologiska forskningen lyfter 
även fram ett antal svagheter i den mänskli-
ga förmågan att bedöma och hantera kom-
plexa risker. vi påverkas lätt av hur risk-
problem framställs, av enkla tankescheman 
(som att när något har inträffat nyligen så 
överskattas den risken), o s v. kanske all-
varligast – utifrån ett globalt perspektiv – 
är brister i förmågan att uppfatta och rea-
gera på verkligt katastrofala förhållanden 
som hotar hundratusentals liv, ett fenomen 
som benämns ”psychic numbing” och som 
fångats av psykologen Paul slovic i den 
drastiska formuleringen ”the more who 
die, the less we care”.9 vi berörs mer av 
ett enskilt öde än av kalla siffror om mas-
svält och nöd.

Ett antal faktorer bidrar till att påverka 
vilka hotbilder och risker som träder fram 
i samhällsdebatten, och vilka som försvin-
ner i skymundan.10 här bidrar även den 
mänskliga psykologin. förhållningssättet 
att vara personligt optimistisk och använ-
da tumregler för att bedöma vardagens ris-
ker kan fungera väl på individnivå och till 
och med främja den personliga hälsan. På 
samhällsnivå behöver vi dock utveckla sätt 
att kompensera dessa psykologiska bris-
ter för att adekvat kunna hantera dagens 
komplexa riskbild. det systematiska arbe-
tet med risk- och sårbarhetsanalyser som 
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idag genomförs på flera nivåer i samhäl-
let kan ge ett genomtänkt underlag att ut-
gå ifrån. att bli mer medvetna om hur lätt 
vi påverkas av hur problem formuleras och 
inramas är också ett betydande steg på vä-
gen.11

Beteende i kris

Även när det gäller beteende i faktiska kris-
situationer möts vi av motsägelser. här 
hand lar det främst om en diskrepans mel-
lan den gängse bilden av panik och kaos 
(för medlad inte minst av populärmedier 
och katastroffilmer) och forskning inom 
om rådet. 

den beteendevetenskapliga krisforsk-
ningen har bidragit till att ifrågasätta ett 
antal allmänt spridda myter beträffande 
hur människor beter sig i kollektiva stress-
situationer. Exempel på sådana myter är 
att människor flyr i panik och är totalt 
hjälplösa och beroende av myndigheters 
hjälp, att de rusar till allmänna skyddsrum 
för att bli omhändertagna i största möjliga 
utsträckning, samt att plundring och aso-
cialt beteende är vanligt förekommande.12 
sådana myter och överdrivna föreställ-
ningar om hur människor beter sig i svå-
ra situationer kan på flera sätt utgöra ett 
hinder för god planering och effektiva åt-
gärder. Myndigheter som oroar sig för pa-
nik kan till exempel vara ovilliga att läm-
na ut information eller kan fördröja den i 
onödan. 

hanteringen av orkanen katrina i Usa 
har beskrivits som ett klassiskt exempel på 
myters skadliga inverkan på hur en kris de-
finieras och hanteras.13 forskare har pekat 
på ett antal missuppfattningar och felakti-
ga föreställningar om mänskligt beteende 
som man menar präglade myndigheternas 
agerande i samband med orkanen. Myter 
om hjälplöshet, irrationalitet och panik bi-

drog till en bild som bland annat medförde 
att möjligheter till samarbete och frivilli-
ga insatser inte togs tillvara, att människor 
vägrade evakuera av överdriven oro för att 
hemmen skulle plundras, samt att resur-
ser som kunde ha använts till hjälp istäl-
let användes till att utöva olika former av 
kontroll. allvarligast var kanske att denna 
inställning bidrog till att skapa konflikter 
mellan olika myndigheter och organisatio-
ner och de drabbade. 

Planering för krishändelser måste base-
ras på realistiska förväntningar beträffan-
de hur människor agerar. i beredskap lig-
ger även att kunna möta helt olika typer 
av reaktioner beroende på vilka som drab-
bas och omständigheterna kring händel-
sen. i samband med stormen gudrun var 
det intressant att notera att skilda professi-
onella aktörsgrupper hade delvis olika syn 
på människors sårbarhet och behov.14 det 
var inte självklart vilka som var mest sår-
bara och i behov av hjälp – i vissa fall kun-
de unga barnfamiljer vara sämre rustade 
än äldre som bodde ensamma ute på lan-
det. socialtjänsten hade i många fall större 
tilltro till människors förmåga att klara sig 
själva jämfört med exempelvis räddnings-
tjänst och militärpersonal. 

En återkommande reflektion bland ak-
törer med erfarenhet av krishantering 
handlar om den egna mentala beredska-
pen och hur den påverkats. flera talar om 
att bli mer medveten och att nyansera egna 
föreställningar och förväntningar om hur 
människor beter sig i kris. det torde vara 
viktigt att finna sätt att ständigt ifrågasät-
ta stereotypa föreställningar, och kanske 
framförallt att undvika att bygga in och 
fortplanta dessa i samband med planering 
och övning. vi har sett att exempelvis ett 
större deltagande från allmänheten vid öv-
ningar kan vara en fruktbar ansats i den 
riktningen.15
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ledarskap vid civila kriser

att reagera inför hot

Bristande förmåga att föreställa sig vil-
ka hot som kan inträffa, eller ens känna 
igen att en hotsituation är under uppseg-
ling, är ett återkommande tema när man 
ser tillbaka på inträffade händelser. när 
tjernobylolyckan inträffade fanns i sverige 
en god beredskap kring de egna kärnkraft-
verken, men otillräcklig planering för sprid-
ning av effekter från en olycka utanför lan-
dets gränser. i kronobergs län ansåg man 
sig ha planerat för och så sent som 2004 ha 
övat ett mycket svårt el- och telebortfalls-
scenario, men stormen gudrun överträffa-
de detta osannolika scenario flera gånger 
om. först efter tsunamin 2004 blev samhäl-
let varse en ny typ av sårbarhet förknippad 
med svenska medborgares förändrade res-
vanor. listan på oförutsedda händelser och 
sårbarheter kan göras längre.16 intervjuer 
med aktörer i kommuner som drabbats av 
olika händelser ger också talrika exempel 
på hur beslutsfattare i det längsta förnekat 
eller underskattat risken. visst snöade det 
mycket i gävle 1998, men det dröjde innan 
kommunledningen riktigt insåg att det inte 
bara handlade om ”mycket snö”, utan om 
en i flera avseenden extraordinär händelse. 
Man tas gång på gång med överraskning 
att händelsen överhuvudtaget inträffar, att 
den inträffar just här och just nu, och att 
den får sådana oförutsedda konsekvenser. 

Problemet tycks alltså inte vara över-
driven pessimism hos beslutsfattare, sna-
rare det motsatta. två faktorer återkom-
mer som betydelsefulla för att ett hot un-
der uppsegling ska tas på allvar. den ena 
handlar om erfarenhet, att ha ”stått med 
stövlarna i skiten”, som en räddningschef 
uttryckte det efter en översvämningssitua-
tion. den andra är känsla av eget ansvar 

och att behöva stå till svars, det som på 
engelska benämns accountability.17 här 
tycks det ha skett en förändring i synen på 
dessa frågor hos beslutsfattare i sverige. i 
samband med en studie i svenska kommu-
ner i början av 1990-talet hänvisades risk- 
och säkerhetsfrågor nästan med automa-
tik till räddningstjänst – det ansågs vara 
där och endast där som sådana frågor hör-
de hemma.18 Med ett brett panorama av 
risker och beska erfarenheter av kraven i 
samband med inträffade händelser har det 
framstått allt tydligare att risk- och säker-
hetsfrågor hamnar hos samhällsplanera-
re, arkitekter, tekniker, sjukvårdsansvariga, 
socialtjänst med många flera. Samverkan 
är nu också en verklig nyckelfråga för be-
redskap och krishantering.19

när det talas om hinder mot planering 
och övning för kriser är det ofta bristan-
de resurser som hamnar i fokus. Man har 
ont om tid, andra uppgifter pressar på och 
ekonomin blir styrande. studier av motiva-
tionsfaktorer tyder dock på att drivkrafter-
na som skapar eller motverkar motivation 
för dessa uppgifter kan vara komplexa, och 
kan handla lika mycket om personliga för-
utsättningar och mål.20 det framstår som 
särskilt viktigt att aktörer uppfattar säker-
hets- och beredskapsfrågor som en väsent-
lig och engagerande del i den egna befatt-
ningen och yrkesrollen. här behövs bätt-
re kunskaper om hur man inom organisa-
tioner kan verka för att nyckelaktörer fak-
tiskt upplever och tar på allvar det ansva-
ret, inte minst vad gäller betydelsen av le-
darskap. 

Beredskapens dilemmor

forskning inom krishantering betonar de 
utmaningar som beslutsfattare på alla ni-
våer ställs inför när det gäller dagens och 
framtidens krishändelser. det är en tämli-
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gen tuff bild som tonar fram. frågan ställs 
om uppgiften egentligen är en ”mission im-
possible”, krisplanering kritiseras som ofta 
mer fantasibetonad än verklighetsförank-
rad, och förmågan att lära av erfarenhe-
ter ifrågasätts. Behov av en ny syn på kris-
hantering har påtalats, med mindre beto-
ning på skrivna planer och rutinmässiga 
övningar och starkare fokus på lärande-
processer och utveckling av förmågor och 
mental förberedelse hos ledare.21

som ledare i beredskapsarbete ställs 
man inför ständiga avvägningar. det lig-
ger en potentiell motsättning mellan öka-
de samhälleliga krav på snabb mobili-
sering inför en möjlig kris och risken för 
falsklarmseffekt. forskning visar att ju mer 
engagemang som investerats i hur man ska 
reagera på en larmsituation, desto starka-
re blir falsklarmseffekten i termer av mins-
kad benägenhet att reagera inför framtida 
larm.22 när den vid millennieskiftet befa-
rade ”Y2k” effekten (med förväntade da-
torhaverier m m) uteblev kunde vissa indi-
vider som hade tagit hotet på största allvar 
verka närmast besvikna. då kan reaktio-
nen att ”vi lägger inte ned lika mycket ar-
bete en annan gång” ligga nära till hands. 
Upplevelsen av att risker överdrivs kan le-
da till minskad motivation, varför det är 
viktigt att lyfta fram positiva effekter av 
vaksamhet och snabb reaktion även om 
händelsen sedan inte utvecklas till en full-
fjädrad kris. 

En paradoxal psykologisk problematik 
handlar om motsättningen mellan realism 
och träning för det oväntade. när det gäl-
ler motivation för att delta aktivt i övning-
ar och planeringsverksamhet lyfter många 
beslutsfattare fram betydelsen av att man 
arbetar med realistiska scenarier. det är 
svårt att engagera sig i det som känns verk-
lighetsfrämmande eller helt osannolikt. 
samtidigt överträffar verkligheten inte säl-

lan de mest dramatiskt konstruerade scena-
rier. här handlar det om en avvägning mel-
lan realism och s k worst-case-träning.23

Ytterligare en klassisk paradox inom 
krisberedskap handlar om synen på erfa-
renheters betydelse. En viss erfarenhet av 
krishantering kan vara en styrka genom att 
man utvecklar en större medvetenhet, men 
kan också innebära en risk att man låser 
sig i tidigare tankemönster. att låta sig på-
verkas alltför mycket från en uppmärksam-
mad händelse kan låsa flexibiliteten, nästa 
händelse kan ju bli helt annorlunda.

Planering för kriser är en sak, att möta 
verkligheten en annan. hur väl man än har 
förberett så kommer krisen att ställa nya 
och i regel oförutsedda krav. krisforskare 
betonar att det gäller för beslutsfattare att 
kunna identifiera problemen och agera 
flexibelt inför situationens krav.24 Mest re-
alistiskt är då att se beredskap som konsten 
att förbereda sig inför det man inte kun-
nat förutse.

krisledarskap

det är inte på förhand självklart vem el-
ler vilka som kan tvingas axla en ledarroll 
i samband med civila risk- eller krissitua-
tioner. Erfarenheter från olika händelser 
som berört sverige visar hur plötsligt och 
oförberett vissa individer och grupper har 
ställts inför liknande uppgifter. i samband 
med förlisningen av m/s Estonia krävdes 
plötsligt ett känsligt och omdömesgillt le-
darskap inte enbart på regeringsnivå, utan 
även av individer inom exempelvis sjöfarts-
myndigheter, det berörda rederiföretaget, 
ledningen i drabbade kommuner och orga-
nisationer. hur väl man än planerar så mås-
te man vara beredd på att planerna kan be-
höva ändras. när snökaos drabbade gävle 
var det personer i kommunledningen som 



11

handlingar

rent fysiskt kunde ta sig in till samhället 
som framförallt fick axla ansvaret.

Många av tankegångarna vad gäller le-
darskap vid svåra händelser har sina röt-
ter i militär ledarskapsforskning. Här finns 
också mycket att hämta vad gäller såväl 
teoretiska modeller som empiriska erfaren-
heter.25 samtidigt skiljer sig ledarskap i ci-
vila risk- och krissituationer i några viktiga 
avseenden från mer traditionella militära 
ledarskapsmodeller. i samband med civila 
hot är uppgiften ofta inte definierad, näs-
tan alltid är den komplex och flerdimen-
sionell. 

En huvuduppgift för ledare är att for-
mulera vilket problem man står inför, samt 
att balansera olika delproblem.26 ibland 
kan det finnas en konflikt mellan syftet att 
hantera krisen i stort och syftet att stödja 
enskildas möjligheter och att beakta indi-
viduella behov. krav på öppenhet kan stäl-
las mot ovilja att oroa i onödan. civilt kris-
ledarskap kännetecknas vidare av att auk-
toritetsstrukturen är mindre tydlig. flera 
intressenter med olika kompetenser skall 
samverka. Beslutsfattare med erfarenhet 
från krishantering på kommunal nivå be-
tonar ofta betydelsen av personkännedom, 
informella kontakter och samförstånd för 
att det skall fungera. Ytterligare en aspekt 
är att ledarskap ofta utövas både inom och 
utom den egna organisationen. tjänstemän 
och beslutsfattare har erfarit hur de plöts-
ligt hamnar i rampljuset, där varje ord och 
handling har betydelse för människor ut-
anför den egna organisationen som på oli-
ka sätt berörs av händelsen. 

här kan det vara värt att notera att de 
utmaningar som militära ledare möter idag 
i samband med nya såväl internationella 
som nationella uppgifter har många drag 
gemensamma med det civila krisledarska-
pet. flera aktörer kan få en personlig le-
darroll i kraft av den kompetens, informa-

tion eller kontaktnät de besitter. detta har 
framgått särskilt tydligt i samband med so-
cialt svåra händelser, där det grundläggan-
de förtroendet för det egna samhället har 
sviktat hos medborgarna. sådana situatio-
ner kräver ett ledarskap som är, och även 
framstår som, präglat av genuin omsorg 
och en stark värdegrund. 

ledarskap vid samhälleliga kriser hand-
lar om betydligt mer än att följa rutiner och 
visa prov på god kommunikationsförmåga. 
i forskningslitteraturen lyfter man fram be-
hoven av en kombination av kognitiva, so-
ciala och emotionella kompetenser. de ty-
per av avvägningar och beslut som samhäl-
lelig krishantering innebär handlar till stor 
del om oförutsägbara och komplexa situa-
tioner där tidigare förebilder och jämförel-
seexempel saknas. det ligger en viss para-
dox i att grundprinciperna för det svenska 
krishanteringssystemet – ansvar, närhet och 
i synnerhet likhet27 – leder tankarna till att 
krisen så långt möjligt skall betraktas med 
vardagens ögon (”vi gör som vi brukar”), 
samtidigt som erfarenheten från aktörers 
perspektiv snarare pekar på det speciella 
med att agera utifrån krisens villkor. det 
kan vara värt att i samband med övningar 
betona att även om rutiner och ansvarsför-
delning är desamma i kris och vardag så 
kan de upplevda kraven vara av helt annan 
art när man väl står ”i stormens öga”.

samspel mellan myndigheter 
och medborgare

Fördelat ansvar

Professionella aktörer har ett stort ansvar 
för samhällets funktionalitet i kris, men 
av olika texter framgår att det även vi-
lar ett betydande ansvar på den enskilde 
individen:
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En förutsättning för säkerhet är att den 
enskilde är förberedd, informerad och 
kan agera för att klara av att möta sina 
egna behov. den enskilde måste ha insikt 
om att allvarliga händelser och kriser kan 
uppstå. i det egna ansvaret ingår att ak-
tivt både före, under och efter en allvar-
lig händelse eller kris ta del av samhällets 
information och följa myndigheternas an-
visningar.28 

En central fråga i dagens krisberedskaps-
debatt gäller ansvarsfördelningen och med-
borgarens eget ansvar. allmänt uppfattas 
riskmedvetenheten som låg hos medbor-
garna, och frågan har till stor del handlat 
om hur man kan aktivera människor och 
förmå dem att vidta åtgärder för sig själva 
och andra, samt att övertyga till en kon-
struktiv medverkan i samhällets kollekti-
va risk- och krishanteringsåtgärder (exem-
pelvis att handla miljövänligt, rusta för el-
avbrott eller låta vaccinera sig). Man bör 
skilja här på problem förknippade med att 
människor inte känner till eller förstår ho-
tet, och problemen när de av olika anled-
ningar ändå väljer att inte bry sig om ett hot. 
felaktiga förväntningar, bristande resurser 
och överdriven tilltro till myndigheter kan 
bidra till det senare problemet som ibland 
beskrivits som ”public complacency”.29 

Problematiken med ledarskap vid sam-
hällskriser har av vissa forskare beskrivits 
i termer av en rad motsättningar mellan 
medborgarnas förväntningar och ledarska-
pets realitet.30 vi vet idag ganska lite om 
vilka förväntningar medborgarna har på 
samhället inför olika typer av hotsituatio-
ner, även om krishanteringens aktörer ofta 
säger sig uppleva högt ställda krav. vi vet 
också ganska lite om hur människor upp-
fattar det egna ansvaret, och inte minst vil-
ka möjligheter man tycker sig ha att ta det 
ansvaret. 

resultat från studier av allmänhetens 
reaktioner i samband med a(h1n1)-
influensan 2009 visade att ansvarsförhål-
landen inte bör ses i termer av ”anting-
en eller” utan i hög grad som ett samspel. 
Människor var beredda att ta ett samhälls-
ansvar (och låta vaccinera sig) i den mån 
de kände förtroende för samhällets ageran-
de och för att myndigheters åtgärder väg-
leddes av äkta omsorg om medborgarna 
(och inte andra intressen, påverkan från 
läkemedelsbolag, fastlåsning i rutiner eller 
liknande).31 

Behov av stöd vid kriser

svåra händelser skapar individuella och 
kollektiva sår. i sverige har nödvändighe-
ten av att kunna möta individers och grup-
pers behov blivit mycket tydligt i samband 
med händelser som förlisningen av m/s 
Estonia, branden vid Makedoniska fören-
ingen i göteborg och tsunamin. vid des-
sa och flera andra allvarliga händelser har 
problem förknippade med skilda förvänt-
ningar och värderingar mellan medborga-
re och myndigheter blivit tydliga. i gransk-
ningen efter tsunamikatastrofen redovi-
sades kritik mot det konsulära stödet på 
plats i thailand för den bristande empati 
som många drabbade och anhöriga upp-
levde.32 agerandet anses ha präglats av ett 
fasthållande vid det konsulära regelverket 
trots att det rådde en helt extraordinär si-
tuation. En studie bland människor utsatta 
för terrorism visar på liknande negativa ef-
fekter av mötet med överdrivet byråkratis-
ka organisationer.33 när människor tillfrå-
gats om förväntningar på ledare vid sam-
hälleliga kriser framkommer också förmå-
ga att skapa struktur och omtänksamhet 
som två nyckelfaktorer.34

Mycket har hänt när det gäller att ge 
stöd vid svåra kriser. när bussolyckan 
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med ungdomar från kista inträffade 1988 
i norge fanns i sverige knappast några or-
ganiserade former för att mobilisera psy-
kosociala stödresurser i samband med en 
större olycka eller annan händelse. idag 
är det närmast självklart i varje kommun 
och inom många större organisationer att 
man har kunskap och planering för såda-
na stödinsatser. 

samtidigt kan erfarenheter från kommu-
nala beslutsfattare i samband med stormen 
gudrun tjäna som exempel på några av de 
avvägningar och utmaningar som kan lig-
ga i att möta utsatta människors behov i 
kris.35 Påtagliga lärdomar från den händel-
sen var att det kan vara svårt att bedöma 
vad och vem som borde prioriteras samt att 
stödet till allmänheten måste differentie-
ras, särskilt eftersom alla inte vill ta emot 
hjälp. att bli omhändertagen av myndighe-
ter upplevs inte nödvändigtvis som något 
önskvärt eller positivt, och det kan upple-
vas som negativt och till och med stigmati-
serande att utpekas som sårbar.36

Efter tjernobylolyckan växte gradvis 
insikten om att en av de frågor som mest 
upptog människors tankar gällde framti-
den – för egen del och för kommande ge-
nerationer. när kunde man plocka bär och 
svamp igen? när skulle den egna hem-
miljön bli som vanligt igen? när giftet i 
hallandsåsen påverkade djur och mark i 
området kom liknande frågor. i spåren ef-
ter den svåra stormen 2005 är stora skogs-
områden i södra sverige förstörda för 
många tiotals år framöver. händelserna är 
av helt skilda slag, men har det gemensamt 
att de visar på den problematik som hör 
samman med långsiktiga och svårbedöm-
da effekter på den närmaste miljön och de 
vardagliga livsvillkoren. vi har idag en in-
sikt om behov av stöd i den akuta fasen av 
en svår upplevelse, men behöver även ut-
veckla kunskap om hur behov av långsik-

tigt stöd och uppbyggnad av psykisk mot-
ståndskraft inför påfrestningar kan tillgo-
doses. att rusta oss för förväntade effek-
ter av klimatförändringar utgör en sådan 
utmaning.

nära kopplade till det psykosociala stö-
det är även de sociala ritualer och olika for-
mer av ceremonier och andra markering-
ar som förekommer i samband med svåra 
händelser. att tända ljus och lämna blom-
mor vid olycksplatser har blivit allt vanli-
gare, men även kraven på deltagande från 
det offentliga har ökat. Balansen i att avvä-
ga lämpliga åtgärder kräver finkänslighet 
och empatisk insikt hos ledare.

avslutande kommentar
det talas idag allmänt om behov av en 
professionalisering inom krishanterings-
systemet. Jag argumenterar för att en vik-
tig del i den processen ligger i att utveckla 
och tillämpa kunskaper inom ”krisbered-
skapens psykologi”. En trend i samhälls-
debatten under senare år har tenderat att 
betona det olyckliga och även löjliga i ett 
överdrivet risktänkande,37 ibland tillämpat 
som ett argument mot satsningar på kris-
beredskap. Här finns dock en grundläg-
gande skillnad mellan å ena sidan att un-
derblåsa reaktioner som leder till en över-
drivet orolig befolkning, och å andra sidan 
att verka för en stark riskmedveten och 
ansvarskännande professionalitet inom 
krishanteringssystemet. 

Det handlar om att identifiera såväl 
svagheter som styrkor och bygga beredska-
pen på realistisk grund. det handlar vidare 
om att identifiera och analysera motsägel-
ser och paradoxala förhållanden samt ver-
ka för att finna den optimala balansgången 
mellan den mörkt pessimistiska bilden av 
hoten kring oss och den orealistiskt opti-
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mistiska inställningen att ”det händer nog 
inte här hos oss”. 

författaren är docent och ledamot av 
kkrva.
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i den pågående försvarsdebatten kan 
man få intrycket av att den svenska mari-
nens existens är ifrågasatt. den nuvaran-
de finansiella krisen i Europa samt vår al-
liansregerings uppfattning om oförändrat 
försvarsanslag efter 2014 har inneburit att 
Överbefälhavaren, ÖB, har övervägt att ta 
bort en hel försvarsgren vid en oförändrad 
långsiktig ekonomisk anslagsnivå. 

den nuvarande försvarspolitiska debat-
ten gör att man lätt kan tro att alliansre-
geringens uppfattning i frågor avseende 
försvaret för närvarande inte bygger på nå-
gon omvärldsanalys eller säkerhetspolitis-
ka bedömningar. istället vill vissa göra gäl-
lande att försvarsfrågor i huvudsak avgörs 
av finansdepartementets ekonomiska kal-
kyler, politiska uppgörelser inom alliansen 
samt den analys som flera av dagens po-
litiker delar med den ännu aktuella karl 
gerhard-visan ”nu ska vi vara snälla” från 
1936. denna uppfattning stöds av en poli-
tiskt korrekt retorik som går ut på att dölja 
den svenska militära oförmågan med dim-
ridåer av argument som leder uppmärk-
samheten bort från de uppenbart tydliga 
och enkla sanningar som för närvarande 
är aktuella avseende svensk försvars(o)för-
måga. 

den kommande försvarsberedningen 
med efterföljande försvarsbeslut borde 
inne  hålla ett flertal strategiska vägval, klar-

lägganden och tillrättalägganden avseende 
sve riges framtida försvarsförmåga och den 
fort satta reformeringen av försvarsmakten. 
den na reform är även en stor samhällsre-
form som kräver långsiktiga och blocköver-
skridande politiska beslut.

i denna text avser jag göra en kompara-
tiv analys av ledamoten sten swedlunds in-
trädesanförande 1994-02-281 och det för-
slag på marint ”grundförsäkringsskydd” 
swedlund ansåg vara rimligt 1994. Är 
swedlunds anförande relevant idag i jäm-
förelse med dagens marina organisation 
inom io14?2 vilka förändringar kan vi se 
20 år senare och hur kan de förklara den 
svenska marinens nuvarande storlek? 

texten kommer att ha en marin tyngd-
punkt i analysen av swedlunds inträdesan-
förande. Det finns även olika bilder som 
speglar försvarsmaktens aktuella läge i 
genomförandet av reformen. Den offici-
ella bilden förmedlad av försvarsmakten 
själv samt den som av många tolkas som 
försvarsmaktens förmåga i realiteten, be-
skriven av försvarsbloggare som har fått 
allt större genomslag för sina åsikter.3 de 
största förlorarna är tyvärr den tysta majo-
riteten som jag anser är värd en mer nyan-
serad och balanserad försvarsdebatt.

den nuvarande försvarspolitiska debat-
ten kännetecknas av en polarisering av de 
olika ändlägena i uppfattningar om för-

Framtidens svenska sjöförsvar?
Inträdesanförande i KKrVA avd II den17 april 2013  
av Jonas Haggren
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svarsmaktens framtida utveckling. i ena 
ändläget står företrädarna för det gamla 
invasionförsvaret byggt på plikt. En åter-
gång till detta system skulle innebära en 
internationell utrikes- och säkerhetspoli-
tisk marginalisering. i det andra ändläget 
finns det internationella perspektivet med 
ett fortsatt samarbete inom de nuvarande 
för sverige aktuella organisationerna fn, 
EU och nato. På sikt ser man där ett even-
tuellt natomedlemskap hägra. i detta änd-
läge så är den nationella dimensionen mar-
ginaliserad,

nuvarande läge inom försvarsmakten 
och i närtid kan välvilligt tolkas som ett 
första uppkast utifrån ett ”både och”-per-
spektiv som för tillfället är såväl under-
bemannat som underfinansierat. Den nu-
varande organisationen anser jag för när-
varande dessutom vara felavvägd när det 
gäller operativa förmågor och dess tyngd-
punkter.

slutligen kommer jag att beskriva ett för-
slag på hur våra marinstridskrafter skulle 
kunna utvecklas mot framtiden samt redo-
visa slutsatser av genomförd analys.

Ändrade förutsättningar
swedlund (s) beskriver den förändrade sä-
kerhetspolitiska miljön där främst ryss-
lands krisartade ekonomiska utveckling be-
döms bli långvarig samt kopplat till denna 
utveckling antas den ryska militära kapaci-
teten fortsätta att minska då behovet i det 
civila ryska samhället anses behöva priori-
teras före den militära sektorn. det inne-
bär enligt s att den ryska militära kapacite-
ten kommer att fortsätta att reduceras med 
en minskad offensiv förmåga som följd. s 
gör bedömningen att storkrigsscenarier har 
förlorat sin relevans samt att den militära 
hotbilden mot sverige är förändrad även 
i ett längre tidsperspektiv. Med detta som 

bakgrund redovisar s tre pådrivande fak-
torer som är av övergripande karaktär i det 
behov av förändringsarbete som nu krävs 
avseende det svenska försvarets framtida 
uppgifter och sammansättning.

För det första anser S att lågkonfliktpro-
blematiken är ökande och att försvarets 
utformning också är anpassad till denna. 
Men enligt s bör givetvis en trovärdig in-
vasionsförsvarsförmåga bibehållas som en 
grundläggande försäkring för osäkerheten 
i den långsiktiga utvecklingen.

för det andra anser s att finlands för-
ändrade säkerhetspolitiska ställning med 
en mer västlig orientering ger ett påtagligt 
förbättrat kollektivt skydd mot hot från 
öster. denna omorientering innebär, menar 
S, att det finns anledning att ompröva be-
hovet av starka svenska arméstridskrafter 
för gränsförsvaret i norr.

för det tredje anser s att den samhälls-
ekonomiska problematiken även inbegriper 
försvarssektorn med krav på besparingar. s 
menar att försvaret i sitt förändringsarbete 
ska pröva olika alternativ till framtida ut-
formning på ett sakligt och rationellt sätt. 
arbetet bör inte bedrivas med känd ”pås-
fördelning” med utgångspunkt från en sed-
vanlig jämn reduktion fördelad över för-
svarsgrenarna utan bör enligt s vara mer 
förutsättningslöst. förändringsfaktorerna 
är så stora 1994 menar s, att en prövning 
som bygger ”nerifrån och upp” är enda 
sättet att få fram tydliga prioriteringar och 
avvägningar rörande vad som måste ingå i 
ett framtida svenskt militärt ”grundförsäk-
ringsskydd”.

idag avser ryssland att öka sin försvars-
budget med en tydlig intention att förstär-
ka den konventionella förmågan. om den-
na förändringsprocess är framgångsrik, 
kom mer den sammantagna ryska militära 
för mågan att höjas avsevärt redan 2020.4 
den ryska ekonomin har till skillnad från 
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1994 klarat sig väl i den nuvarande finan-
siella krisen. det återstår dock en hel del 
utmaningar i form av korruption, statlig 
inblandning i företag, befolkningens häl-
soläge och demografiska utmaningar. Om 
ryssland inte ska marginaliseras måste 
landet hantera dessa tunga problem.5

s:s första faktor som handlar om låg-
konfliktproblematik är alltjämt aktuell 
idag och har på flera sätt bidragit till den 
nu föreslagna insatsorganisationen. Man 
kan dock konstatera att bibehållandet av 
en trovärdig invasionsförsvarsförmåga nu 
är avskrivet som militärt ”grundförsäk-
ringsskydd”. det handlar nu mer om en 
trovärdig militär förmåga som kan hävda 
territoriell integritet, vara konfliktförebyg-
gande samt på olika ambitionsnivåer möta 
hot och utmaningar mot sverige.6 den tro-
värdiga militära förmågan bör utgå från en 
grundläggande förmåga att försvara sam-
hället och dess funktioner.

s:s andra faktor är i dag en realitet där 
finland är medlem i EU, men fortsätter 
att bibehålla sin säkerhetspolitiska värde-
ring och vidmakthåller sitt territorialför-
svar. Men även i finland har den ekono-
miska realiteten framtvingat nedskärning-
ar i de militära utgifterna. denna utveck-
ling har också inneburit en minskning av 
svenska stridskrafter i norra sverige. den 
nivå som s anser vara rimlig avseende 
markstridskraf ter i norra sverige har med 
råge underskridits inom ramen för io 14.

s:s tredje faktor är enligt min mening det 
angreppsätt som borde ha använts vid ut-
formandet av dagens försvarsmakt. tyvärr 
har så inte varit fallet under de gångna de-
cennierna. nedskärningar och omorgani-
sationer har i huvudsak byggt på rena bud-
getmässiga anledningar och regionalpolitis-
ka skäl. försvarsmakten utgörs idag av en 
försvarsmaktsgemensam ledningsorganisa-
tion. det innebär en försvarsmaktsgemen-

sam materielplan, strategisk inriktning, ut-
vecklingsplan, logistik, ledningssystem o s v. 
konsekvensen av det försvarsmaktsgemen-
samma angreppssättet på de nämnda om-
rådena ger i de flesta fall begränsad utef-
fekt för de marina förbanden. 

militärt hot mot sverige
s framför att det militära hotet 1994 mot 
Sverige är i det närmaste obefintligt. Vidare 
anser s att vi måste över ett långt tidsper-
spektiv säkerställa ett militärt ”grundför-
säkringskydd” som har en trovärdig krigs-
avhållande verkan. Enligt s bör tyngdpunk-
ten av försvarsförmågan läggas i ett kvali-
ficerat sjö- och luftförsvar. Markförmågan 
reduceras kraftigt i numerär men ges en 
ökad operativ och taktisk rörlighet. den 
primära hotbilden, menar s, etableras över 
Östersjön i två dimensioner, på havet och 
i luften. s menar att dessa utgångspunk-
ter bör vara fundamentet i utformningen 
av ett nytt svenskt försvarskoncept. vidare 
menar s att de sekundära hotriktningar-
na – över landgränsen i norr och över sjö-
gränsen i väster kan hanteras med en kon-
sekvent satsning på operativ rörlighet i vårt 
framtida försvarssystem.

i dag är Östersjön av stor strategisk be-
tydelse för ryssland. olje- och gasexpor-
ten, som till stor del går via Östersjön är 
mycket betydelsefull för både den ryska 
och globala ekonomins utveckling vilket 
därmed påverkar sveriges säkerhetspoli-
tik och strategiska situation. det militära 
hotet är inte i första hand en direkt väp-
nad konflikt, men kommer mer sannolikt 
att utveckla sig i form av intressekonflik-
ter och påtryckningar. inte bara ryssland, 
men även andra berörda kuststater är be-
roende av Östersjön och har gemensamma 
intressen till havs. det är därför önskvärt 
för dessa stater att vidmakthålla stabilitet 
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och säkerhet i området. försvarsmaktens7 
bedömning av läget i närområdet är att 
det militära hotet mot sverige är fortsatt 
lågt på kort sikt medan på längre sikt lä-
get är betydligt osäkrare där en betydligt 
försämrad säkerhetspolitisk situation inte 
kan uteslutas.

i vilken omfattning försvarsmakten 
lyckas vara krigsavhållande eller konflikt-
dämpande idag är dock mycket svårt att 
svara på. om en krympande svensk marin 
förmåga kan tolkas som en underlåtenhet 
och oförmåga att leva upp till internatio-
nellt ställda åtaganden avseende maritim 
säkerhet kan ett säkerhetspolitiskt vaku-
um uppstå i Östersjön, som kan fyllas av 
någon annan. den konsekventa satsningen 
på den operativa rörligheten som s efterly-
ser är till en mycket begränsad del uppfylld 
i nuvarande io 14.

militärt 
”grundförsäkringsskydd”
Med utgångspunkt av hotbilden 1994 an-
ser s att det är naturligt att lägga grunden 
för morgondagens militära ”grundförsäk-
ringsskydd” i en kombination av luftför-
svar och sjöförsvar. En satsning på ”fjärr-
försvar” i stället för ”närförsvar” är att 
föredra. Enligt s bör sverige utnyttja sin 
unika förmåga att utveckla tekniskt avan-
cerade försvarssystem. i en direkt jämförel-
se med den ryska motsvarigheten till aktu-
ella vapensystem ligger sverige en genera-
tion före. detta försprång på det försvars-
teknologiska området, som ger stora för-
delar i form av överlägsen försvarseffekt, 
måste vidmakthållas och utvecklas enligt 
s. kvalitet ska prioriteras framför kvanti-
tet. s vill också se en omprövning av den 
svenska värnpliktsmodellen. 

dagens inriktning mot io 14 kan i nulä-
get beskrivas som varken ”fjärrförsvar” el-

ler ”närförsvar”. io 14 är mer en produkt 
av en anpassning till de ekonomiska rea-
liteterna samt försvarsmaktens egna prio-
riteringar av operativa förmågor, i nuläget 
dock inte i balans. fortsatt urholkning av 
förmågor i io 14 kommer att leda till ett 
orimligt högt återtagningsbehov och som 
konsekvens av detta riskeras en systemkol-
laps om inte ett förebyggande beslut att av-
veckla förmågan tas.

Inom vissa områden, såsom flyg- och un-
dervattensområdet har sverige kvar unika 
möjligheter att utveckla kvalificerade för-
svarssystem på egen hand. dessa två om-
råden har av regeringen utpekats som stra-
tegiskt viktiga där beställningen av gripen 
E kan ses som ett konkret resultat. På un-
dervattensområdet pågår för närvarande 
förhandlingar om ett byggnationskontrakt 
för ngU.8 om dessa exempel är tillräckli-
ga för att säkerställa kompetensförsörjning 
och bibehålla en överlägsen försvarseffekt 
inom de aktuella områdena är tveksamt. 
Betydande satsningar och långsiktiga in-
vesteringar krävs för att säkerställa och be-
vara den unika fördel som sverige för när-
varande äger. 

den omprövning av värnpliktsmodellen 
som s efterlyser har genomförts och resul-
tatet är nuvarande reformering av perso-
nalförsörjningssystemet. det är i skrivan-
de stund alldeles för tidigt att utvärdera 
nuvarande personalförsörjningssystem då 
det är under uppbyggnad. Det finns givet-
vis stora utmaningar i de förändringar som 
nu genomförs och kritikerna är många. för 
marinens del är anställda sjömän och sol-
dater i stående förband en vital del i byg-
get av en tillgänglig och användbar marin. 
den fortsatta uppbyggnaden och utveck-
lingen av det nya personalförsörjningssys-
temet är betydligt mer omfattande och krä-
ver betydligt mer fokus på personalförsörj-
ningsanalyser för att kunna ge ingångsvär-
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den för att styra produktionen av de mari-
na förbanden. 

marint 
”grundförsäkringsskydd”
Enligt s spelar sjöförsvaret en central roll i 
framtidens (läs dagens) militära ”grundför-
säkringsskydd”. vidare hävdar s att värde-
ringen av försvarseffekten av det svenska 
sjöförsvaret görs genom att göra en be-
dömning av den sjöoperativa förmågans 
utveckling i vårt närområde under över-
skådlig framtid (15-20 år). s förutspår 
även att ryska Östersjö-marinens förny-
else av kvalificerade fartygsförband kom-
mer att ske i långsam takt samt att anta-
let enheter kommer att begränsas. Enligt 
s är prioriteringen av den norra Marinen 
tydlig vid denna tidpunkt. s gör bedöm-
ningen att den ryska östersjömarinen kom-
mer att uppgå i storleksordningen 40-50 
ytstridsfartyg (korvettkapacitet), 10 ubå-
tar av ny typ samt 10-15 landstigningsfar-
tyg/svävare. Utöver detta kan resurser från 
den ryska norra Marinen endast tillföras 
om örlogsbaserna kronstadt/Primorsk och 
Baltijsk/kaliningrad radikalt förbättras för 
att kunna basera flera fartyg.

s fortsätter att med fog hävda den nivå 
som den högkvalitativa sjöförsvarskapaci-
teten som sverige hade 1994 med:

– 35 ytstridsfartyg

– 12 ubåtar

– kvalificerat attackflyg.

om denna nivå kan bibehållas och omsät-
tas så kommer ryssland även långsiktigt 
att sakna förutsättningar för att säkra mi-
litära förbindelser över Östersjön. Enligt s 
är slutsatsen uppenbar, nämligen att vårt 
sjöförsvar i kombination med ett effektivt 
luftförsvar utgör grunden i vårt framtida 

militära ”grundförsäkringsskydd”. Utöver 
detta, anser s, tillkommer behovet av ett 
effektivt basförsvar (amfbat m m) för våra 
kvalificerade sjö- och flygstridskrafter samt 
ett operativt rörligt markförsvar (6-8 bri-
gader) som en bakre försvarslinje och som 
gard i norr och i övriga sekundära rikt-
ningar. hemvärnet och civilförsvaret utgör 
komplement till de kvalificerade militära 
förbanden, menar s.

dagens läge vid den ryska Östersjömari-
nen har utvecklats i stort enligt s bedöm-
ning fast med reducerade antal. den åter-
uppbyggnad som nu sker siktar på ca 20 
ytstridsfartyg, 3 ubåtar och ca 6 landstig-
ningsfartyg/svävare. det är givetvis möj-
ligt att omfördela och förstärka förmågan i 
Östersjön från norra Marinen eller svarta 
havsmarinen.

den svenska marinens högkvalitativa 
sjöförsvarskapacitet inom io 14 består av 
7 ytstridsfartyg, 4 ubåtar samt avdelade 
Jas 39 för sjömålsbekämpning. för när-
varande finns ingen luftburen ubåtsjaktför-
måga, vilket påverkar vår förmåga att tro-
värdigt hävda vårt sjöterritorium. 

maritim samordning
s påvisar att den säkerhetspolitiska utveck-
lingen innebär en tyngdpunktsförskjut-
ning mot lågkonfliktområdet, det innebär 
att gränsdragningen mellan civil och mili-
tär verksamhet blir allt mer otydlig. det är 
också signifikativt för den 1994 rådande 
säkerhetspolitiska situationen att föränd-
ringar i läget sker snabbt och är mycket 
svåra att prediktera, menar s. det talar för 
en långt driven samordning inom det statli-
ga maritima området. Enligt s bör det vara 
en självklarhet att de system och funktio-
ner som anskaffas för att ge oss ett militärt 
grundförsäkringsskydd också skall merut-
nyttjas i fred så långt det är möjligt. den 
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traditionella gränsdragningen mellan civilt 
och militärt bör ifrågasättas enligt s.

vi har nu nästan 20 år senare inte kom-
mit särskilt långt i frågan om statlig ma-
ritim samordning. nyligen redovisades ett 
betänkande av Maritimutredningen9 där 
sammanställningen av myndigheters och 
remissinstansers olika svar blott ger en till-
stymmelse till hopp om förändring. i de 
mera konkreta och kanske för vissa myn-
digheter provokativa förslagen från utre-
daren där ledning och ansvar ska omförde-
las, är den allmänna inställningen negativ. 

Enligt min mening är fortsatt mari-
tim samordning med radikala föränd-
ringar i allra högsta grad nödvändig i 
den framtida utvecklingen av sjöförsvaret. 
Morgondagens konflikter kräver ett nära 
samarbete där prestige, revirtänkande och 
dolda agendor måste läggas åt sidan. 

Jag stödjer utredarens förslag om inrät-
tandet av ett särskilt råd för maritim sam-
verkan, kallat MarsaM. den strategis-
ka inriktning som myndigheterna behöver 
från uppdragsgivaren ges bättre förutsätt-
ningar inom ramen för MarsaM.

foi har i en nyligen avslutad studie10 på 
uppdrag av försvarsmakten föreslagit ett 
antal studieområden för vidareutveckling 
av samverkansfunktionen. En del av inne-
hållet är givetvis förutsättningar för ut-
vecklingen av den maritima samordningen. 
några av områdena som rapporten före-
slår behöver studeras, nämligen en utvärd-
ering av befintliga samverkansstrukturer, 
roller och ansvar i hkv, ledningsförhållan-
den i samverkan framförallt försvarsplane-
ringen av idag med förutsättningar och ut-
maningar. 

denna typ av studier och utredningar 
bör snarast omsättas i handling om den 
maritima samordningen ska generera en 
ökad operativ effekt vilket borde vara det 

övergripande målet för samtliga berörda 
myndigheter och organisationer.

Lågkonflikt och regionalt 
ansvar
s menar att det militära försvarets uppgift 
både då och i framtiden är att vara krigs-
avhållande. till det kommer också ett väx-
ande behov av insatsförmåga i olika ty-
per av lågkonfliktscenarier. Det är därför 
viktigt enligt s att vårt försvar har en så-
dan utformning att det kan verka uthålligt 
och med kort reaktionstid över krisskalans 
hela bredd. det bör också göras betydande 
insatser i försvarets utbildningssystem för 
att säkerställa kompetens inom dessa upp-
giftsområden. s uppmärksammar även den 
inneliggande potential för utnyttjandet av 
marina stridskrafter att medverka vid olika 
internationella insatser både när och fjär-
ran. det kunnande som svenska marinen 
har byggt upp avseende ”shallow water 
operations” har även det tilldragit sig in-
ternationellt intresse, menar s.

s för också ett resonemang kring en an-
slutning till ett för Europa gemensamt sä-
kerhetssystem. då sverige är den störs-
ta strandägaren i Östersjön så anser s att 
sverige bör ta på sig en ledande roll för 
övervakning och säkerhet i östersjöområ-
det. 

s har även inom dessa ovan nämnda 
områden både relevanta och idag realise-
rade bedömningar. den kunskap som ma-
rinen har byggt upp avseende ”shallow wa-
ter operations” har burit frukt internatio-
nellt. några exempel på detta är den svens-
ka ubåten hMs Gotlands 2-åriga övnings-
utbyte i stilla havet med den amerikan-
ska flottan. Våra minröjningsoperationer 
i Baltikum är också talande bevis för den 
efterfrågade svenska förmågan inom detta 
område. Upprepade insatser i Medelhavet 
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och i adenviken med marinens fartyg har 
även de besannat s bedömning av använd-
barheten och efterfrågan av den svens-
ka marinens fartyg på den internationella 
arenan.

det har även materialiserats ett samarbe-
te inom övervakning och säkerhet i öster-
sjöområdet i form av sUcBas11 som är ett 
regionalt samarbete där sverige, finland, 
danmark, tyskland, Polen, Estland, 
lettland och litauen delar sjölägesinfor-
mationen med varandra. det pågår för 
närvarande ett flertal ytterligare projekt in-
om detta område i Europa där sverige är 
både engagerat och drivande.

känslighetskontroll
Ett kritiskt problem som S identifierar när 
det gäller utformningen av vårt framtida 
försvar är långsiktighet och stabilitet i pla-
neringen. Utvecklingen av moderna vapen-
system (Ys 2000, ub 2000, sjörobot, tor-
peder, ledningssystem m.m.)12 spänner över 
10-15 års period från studiefas till opera-
tivt färdigställande. vidare menar s att om 
vi avvecklar vår förmåga inom ett kvalifi-
cerat teknikområde blir återtagningstider-
na orimligt långa – om återtagning över-
huvudtaget är möjlig. Ett exempel som 
s lyfter fram är ubåtsjaktförmågan vars 
återuppbyggnad tagit mycket lång tid att 
realisera.

för att gardera osäkerheten i omvärlds-
utvecklingen menar s att återtagningsför-
utsättningarna måste vägas in med omsorg. 
det kan då konstateras enligt s att det bor-
de vara särskilt viktigt att långsiktigt vid-
makthålla bl a vårt sjöförsvar på den ti-
dens nivå vad avser kvantitet och kvalitet. 
den marina ”grundförsäkringsstruktur” 
som s skissar ger rimliga förutsättningar 
att anpassa marinens kapacitet till eventu-

ella framtida förändringar i den säkerhets-
politiska miljön, menar s.

Jag delar s:s uppfattning om betydelsen 
av långsiktighet och stabilitet i planeringen. 
de exempel av moderna vapensystem som 
s ger exempel på har nästan 20 år senare 
inte säkerställts genom långsiktiga beslut 
snarare tvärtom. den planerade ekonomin 
som har funnits i planen för dessa system 
har använts för mer kortsiktiga behov. 

det återtagningsbehov som nu förelig-
ger inom flera marina områden är på grän-
sen till att bli orimligt långa om beslut och 
åtgärder ej genomförs. det exempel som 
s lyfter fram är ubåtsjaktförmågan som i 
nuläget nästan 20 år senare har stora be-
hov av återtagning och omsättning av bå-
de vapenplattformar, vapensystem, kom-
petensförsörjning och sensorsystem. dessa 
system har till stor del nått en kritisk mas-
sa13och är i behov av beslut i närtid om sys-
temkollaps ska undvikas inom vissa områ-
den.

analys av swedlunds 
inträdesanförande
s sammanfattar sitt inträdesanförande med 
att det finns starka skäl för en omdaning 
av det svenska försvaret. tyngdpunkten 
bör läggas i ett kvalificerat sjö- och luft-
försvar. Markförsvaret reduceras kraftigt i 
numerär men ges ökad operativ och taktisk 
rörlighet samt en viss återtagningsförmåga 
att växa i numerär. försvarets ”overhead” 
måste reduceras kraftigt. samordningen 
inom den maritima sektorn drivs gränslöst. 
Med denna profil anser S att svenskt för-
svar får en krigsavhållande förmåga även 
i en lägre försvarsekonomi samtidigt som 
vi får full handlingsfrihet över hela lågkon-
fliktområdet. Det ger även goda förutsätt-
ningar att i framtiden anpassa oss till och 
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ta vårt ansvar inom en bredare europeisk 
försvarsgemenskap anser s.

Min uppfattning är att s:s slutsatser är 
högst relevanta även i dag och inför fram-
tida försvarsbeslut.

den nuvarande marina förmågan in-
om ramen för io 14 är för närvarande 
anorektisk både i kvalitet som kvantitet. 
omedelbara åtgärder som krävs på över-
vattensfartygsområdet är ett beslut avseen-
de områdesluftvärn på visbykorvetterna. 
integreringen av sjöoperativ helikopter i 
marinen är vital för att behålla förmågor 
inom både yt- och undervattensstriden. 
Marinen bör också inom ett nytt operativt 
koncept och genom anskaffningen av näs-
ta generations ytstridsfartyg vidareutveck-
la den marina förmågan genom ökad ut-
hållighet i uppträdandet till sjöss för att 
kunna skydda svenska intressen och rät-
tigheter. dessa nya fartyg skall också inne-
hålla förmågan av områdesbaserat luftvärn 
med möjlighet att skydda andra fartyg och 
att kunna luftvärnsskydda geografiska om-
råden av stor betydelse. de borde utgöra 
en serie av minst fyra fartyg för att tillföra 
operativ effekt inom flera olika förmågor.

inom undervattensområdet är byggna-
tionskontraktet för a26 en viktig pusselbit. 
till detta är kopplat den beslutade halv-
tidsmoderniseringen av gotlandsklassen. 
En studie bör i närtid inledas inför ett 
beslut avseende livstidsförlängning av 
gotlandsklassen till 2035 eller nyanskaff-
ning för att ersätta dessa ubåtar.

slutsatser
Det finns i nuvarande militära planerings-
läge inga långsiktiga förutsättningar för ut-
veckling av dagens marina förmåga. den 

militära planeringslinjalen och den po-
litiska tidsuppfattningen är helt enkelt i 
obalans och finns för närvarande i olika 
världar. 

det framgår tydligt att hotbild, styrke-
jämförelser samt säkerhetspolitiska be-
dömningar har marginell påverkan på ut-
formningen av den marina förbandsmas-
san. det känns då allt mer relevant att för-
svarsdebatten borde kretsa kring innehållet 
av ett militärt framtids-försäkringsskydd 
och dess förmåga att leverera effekt.

den maritima samordningen kan till 
dags dato kännetecknas av för ”långsamt 
och för lite”.

Behovet av myndighetssamverkan är 
stort, men viljan till förändring och nytän-
kande avseende uppgifter, samverkan, led-
ning och ansvar är låg. En tydligare styr-
ning från uppdragsgivaren krävs i detta av-
seende.

den nuvarande storleken på marinen 
i antalet fartyg men även antalet besätt-
ningar är så låg att en systemkollaps ris-
keras i framtiden om åtgärder inte påbör-
jas nu och resurser inte tillförs i tidsperio-
den bortom 2019. Planering och konstruk-
tiv dialog mellan uppdragsgivaren och för-
svarsmakten måste börja nu.

den kunskap som sverige byggt upp in-
om kvalificerade teknikområden är en till-
gång att vårda och ge ytterligare dimen-
sioner. den får ej slösas bort på grund av 
kortsiktiga ställningstaganden. sverige, in-
te minst som största strandägare, behöver 
sina marina stridskrafter i alla dess stöd-
jande och avskräckande roller, nu mer än 
någonsin.

Författaren är flottiljamiral och ledamot av 
kkrva.
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den 1 januari 2007 stod för första gång-
en Europeiska Unionens två första strids-
grupper, EU Bg, i sex månaders bered-
skap. kravet var att de efter beslut i EU:s 
Ministerråd inom 10 dygn skulle kunna 
sättas in inom en radie om 600 mil från 
Bryssel. sedan 2007 har således 24 strids-
grupper stått i beredskap, men ingen har 
ännu satts in i någon operation. 

EU:s medlemsstaters nationella poli-
tiska åtagande att inom ramen för EU:s 
säkerhets- och försvarspolitik, EsdP, bi-
dra till EU:s krishanteringsförmåga har 
för svenskt vidkommande, även varit en 
reformmotor i syfte att utveckla en ökad 
flexibilitet med behovssammansatta resur-
ser för militär krishantering.

sverige tog ansvar för en EU-stridsgrupp, 
nordic Battlegroup 08, nBg 08,1 med be-
redskap första halvåret 2008. stora delar 
av försvarsmakten berördes och det var 
en stor kraftansträngning för hela organi-
sationen. Balansen och resursfördelningen 
mellan pågående grundutbildning av värn-
pliktiga, planerade och pågående interna-
tionella insatser, samt upprättandet av för-
bandsenheter avsedda för nBg 08, ställde 
stora krav på organisationen. 

första halvåret 2011 ställde sverige åter-
igen en EU stridsgrupp, nordic Battlegroup 
11, nBg 11,2 till unionens förfogande. 
försvarsmakten hade kommit längre i den 

pågående reformeringen, där personalför-
sörjningen var en av de största föränd-
ringarna. värnpliktssystemet lämnades i 
och med sista grundutbildningsomgången 
2009/10. den inneliggande värnpliktskul-
len utgjorde en viktig rekryteringsbas för 
de förbandsenheter som skulle ingå i nBg 
11. 36 % av de anställda gruppbefälen och 
soldaterna som tecknade kontrakt i ett för-
band för att ingå i nBg 11, kom ur den 
värnpliktiga åldersklassen 2009/10.3

första halvåret 2015 kommer sverige 
att med nBg 15 och tillsammans med 
norge, finland, irland, Estland, lettland 
och litauen stå i 10 dagars beredskap. 
försvarsmakten har kommit än längre i 
reformen och ”nBg organisation ska be-
stå av krigsförband med befintlig personal, 
kontinuerligt och tidvis tjänstgörande, och 
bedöms uppgå till ca 1 600 svenska befatt-
ningar. i så stor omfattning som möjligt 
ska förband ur io 144 nyttjas i sin helhet 
för att underlätta samträning och att möj-
liggöra att erfarenheter kan tas tillvara.”5

för tredje gången ska sverige stå 
som ramnation för en EU stridsgrupp. 
styrdokumenten är oförändrade, EU:s po-
litiska landskap och komplexa beslutsme-
kanism är oförändrad. Eurokrisen har na-
turligtvis påverkat såväl förutsättningarna 
som medlemsstaters vilja till kostnadsdri-
vande insatser. Många av EU medlemssta-

eu Battle group – förmåga och framtida 
utveckling
Inträdesanförande i KKrVA avd 1 den 3 april 2013  
av Stefan J Andersson 
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ter har likt sverige omfattande utmaningar 
i termer av ekonomiska reduceringar, pågå-
ende internationella insatser och ständiga 
reformeringar av struktur och organisation. 
relationen och deltagandet inom ramen 
för natos snabbinsatsstyrkor nrf6 ställs 
mot ett engagemang inom EU:s snabbin-
satskoncept. Det finns därför anledning att 
reflektera över det faktum att alla resurser 
som läggs på att upprätta, utbilda, öva och 
beredskapshålla en EU-stridsgrupp, kostar 
mycket kraft och resurser. resurserna in-
om ramen för EU:s krishanteringsförmåga 
finns fortfarande där. Frågan är hur förut-
sättningar kan skapas för att öka nyttjan-
det av de stridsgrupper som ständigt står i 
tio dagars beredskap.

Med utgångspunkt från detta, och från 
det faktum att jag hade förmånen va-
ra styrkechef (force commander) för 
nBg 11 samt nu i rollen som chef för 
Produktionsstabens arméavdelning med 
uppgift att planera för och producera de 
förbandsenheter som ska ingå i nBg 15, 
gjorde jag mitt val av tema.

avgränsningar

Utgångspunkten är den svenska politiska 
viljan och dess beslut. EU:s finansierings-
mekanism, athEna, kommer inte när-
mare att beröras i denna uppsats. den po-
litiska beslutsprocessen inför och vid ett 
beslut om en EU insats kommer inte heller 
att beröras.

Bakgrund – den politiska 
viljan
regeringen tog tidigt ställning för ett aktivt 
svenskt engagemang inom ramen för EU:s 
krishanteringsförmåga. ”Utvecklingen i den 
europeiska säkerhets- och försvarspoliti-
ken innebär nya förutsättningar för svensk 

säkerhetspolitik. vi vill också stärka EU:s 
förmåga att effektivt möta dagens säker-
hetspolitiska hot både regionalt och glo-
balt. stärkt EU-förmåga kommer sverige 
till del. därför ligger det i sveriges, liksom 
i andra medlemsländers, intresse att öka 
EU:s kapacitet för krishantering. sverige 
bör substantiellt kunna bidra till EU:s för-
måga att ställa snabbinsatsresurser till för-
fogande vid krishanteringsinsatser.”7

regeringen gjorde en klar koppling mel-
lan ett deltagande i stridsgruppsutveckling-
en och utvecklingen av insatsorganisatio-
nen. ”Utvecklingen av förband med hög 
tillgänglighet är en viktig kvalitativ aspekt 
vid utvecklingen av insatsorganisationens 
förmåga till väpnad strid.”8

regeringen föreslog 2004 att försvars-
makten skulle utveckla ett svenskt bidrag 
till en multinationell snabbinsatsstyrka un-
der svensk ledning som en del i EU:s snabb-
insatsförmåga9 och regeringens förslag an-
togs av riksdagen (bet. 2004/05:föU4 s.89-
90, rskr. 2004/05:143).

Under det svenska ordförandeskapet 
i EU 2009, var EU:s snabbinsatskoncept 
på den politiska agendan. ambitionen var 
att inleda en diskussion om hela koncep-
tet med ambitionen att uppnå en flexibla-
re syn på tillämpningen och därmed öka 
möjligheterna att utnyttja stridsgrupper-
na. statsrådet sten tolgfors framförde in-
för försvarsutskottet den 9 juni 2009 ”vi 
kommer därför att ta initiativ till en dis-
kussion om hur EU:s stridsgrupper skulle 
kunna bli ett mer användbart instrument 
för den Europeiska försvars- och säker-
hetspolitiken. vår målsättning är att uppnå 
en överenskommelse om hur vi på ett bätt-
re sätt kan använda stridsgrupperna som 
en resurs för EU:s krishantering samt ini-
tiera olika åtgärder för att göra stridsgrup-
perna mer användbara.”10
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regeringen tryckte också på att ett mul-
tinationellt samarbete genom upprättande 
av den nordiska stridsgruppen också bi-
drog till att stärka det nordiska samarbe-
tet.11

regeringen föreslog 2011 att sverige 
som ramnation, ännu en gång ska leda en 
av EU:s stridsgrupper i beredskap under 
det första halvåret av 2015,12 och den 14 
juni 2012 sa riksdagen ja till lagt förslag.13

eu stridsgrupps koncept – 
beskrivning

Ramverket

operativa ramvillkor, generisk förbands-
sammansättning, riktlinjer och andra stan-
dardiseringskrav samt i vilka scenarier en 
EU-stridsgrupp ska kunna verka, är med-
lemsländernas gemensamma ramverk – EU 
Battlegroup concept, EU Bg concept.14

Kopplat till EU BG Concept finns flera 
EU dokument som bl a reglerar innebör-
den av att vara ramnationsansvarig, plane-
ring på operativ, strategisk och politisk ni-
vå, styrkegenerering, logistik, strategiska 
transporter m m.

inom försvarsmakten och i det inledan-
de arbetet inför nBg 08 analyserades det 
EU Bg concept som inledningsvis fanns 
som utkast och utvecklades parallellt med 
den svenska planeringen. den svenska pla-
neringen baserades därför mycket på an-
taganden. i syfte att kunna påbörja pla-
nering för utvecklingen av nBg 08 utar-
betades operativa ramvillkor för nBg 08. 
syftet med de operativa ramvillkoren var 
att utgöra en utgångspunkt för utarbetan-
de av målsättningsdokument för ingåen-
de enheter samt iståndsättande av perso-
nal och materiel.15 Underlaget utarbetades 

även i en engelsk version och delgavs sam-
arbetsländerna inom nBg 08.16

På initiativ från finaBEl17 utarbeta-
des ”European union battle group manu-
al – guidance for operational preparation 
and tactical use”.18 denna studie blev en 
viktig utgångspunkt i inledningen till ut-
arbetandet av operativa koncept och där-
med standard operating Procedure (soP) 
avsedda för nBg 11. genom studiens re-
sultat analyserades scenarier beslutade i 
EU Bg concept nedbrutna i en mängd oli-
ka typsituationer. resultaten användes in-
om såväl styrkehögkvarteret, (f)hQ, som i 
stridsgruppen ingående förbandsenheter.

Förbandsstruktur och förväntad 
operativ effekt

i EU Bg concept framgår en generisk för-
bandsstruktur som förväntas bidra med 
de förmågor som ska svara mot de upp-
gifter som följer med de fem dimensione-
rande scenarier som är aktuella för EU. 
En EU stridsgrupp består av en manö-
verbataljon (core battalion) samt taktis-
ka understöds- (combat support) och lo-
gistikenheter (combat service support). 
Manöverbataljonen innehåller bataljons-
stab, tre manöverkompanier, ett logistik-
kompani och ett stabs/granatkastarkom-
pani. Understödsenheterna kan bland an-
nat utgöras av granatkastar-, ingenjör-, 
luftvärns-, istar-,19 MEdEvac-,20 nBc-, 
bevaknings- och skyddsförband samt av 
personal för ledning av flygunderstöd, 
tacP.21 logistikförbanden består av en-
heter för förnödenhetsförsörjning, teknisk 
tjänst samt hälso- och sjukvård. dessutom 
kan enheter för stöd med geografisk infor-
mation (geoinfo), personal för civil-militär 
samverkan (ciMic) och militärpolis ingå.



28

n r 2 aPril/JUni  2013

Utöver detta kan föridentifierade ope-
rativa och strategiska stödresurser (Pre-
identified Operational and Strategic Enab-
lers) tillkomma. dessa kan vara svenska 
re surser eller tillföras från annan nation. 
stöd resurserna ska minst omfatta resurser 
för underrättelseverksamhet, strategiska 
tran sporter och logistik. de kan även om-
fatta luft- och sjöstridskrafter samt andra 
special enheter. Bland dessa kan nämnas 
tak tiska Close Air Support (CAS), flygplat-
senhet och helikopterförband. Marina en-
heter kan utgöras av strategiska sjötran-
sporter och hamnenhet. Ur logistikenheter-
na kan nämnas Movcon,22 strategiska 
logistik- och sjukvårdsförband samt strate-
gisk sjuktransport.

tillsammans utgörs styrkehögkvarte-
ret (f)hQ,23 själva stridsgruppen (Battle 
Group) och de föridentifierade operativa 
och strategiska stödresurserna ett så kallat 

”Battle group Package”.
den exakta sammansättningen av hela 

styrkan beror på den aktuella krishante-
ringssituationen, insatsområdet och opera-
tionens syfte, mål och plan för genomför-
ande. delar av förmågorna och förbands-
enheterna kan komma att genomföra verk-
samhet innan stridsgruppen är operativ 
och påbörjar lösandet av uppgiften.

följande dimensionerande scenarier ska 
en stridsgrupp kunna verka inom, antingen 
som förstyrka, fristående styrka, eller ska-
pa förutsättningar för förstärkning och/el-
ler ersättning av s k follow-on force;24

• Separera stridande parter med vålds-
medel

• Stabiliseringsoperationer

• Konfliktförebyggande operationer

• Evakueringsoperationer

• Stöd till humanitära operationer

svenskt engagemang

nBg 08 – att börja från ruta noll

Utvecklingen av nBg 08 skedde i princip 
parallellt med att EU Bg concept utveck-
lades inom EU-familjen. Mycket fick ske 
baserat på antaganden och när försvars-
makten fastställt de operativa ramvillko-
ren fanns underlag för framtagande av 
målsättningsdokument och även förut-
sättningar att fullfölja planeringen för för-
bandsutvecklingen och uppsättandet av 
förbandsenheterna.

tempot var högt, uppgiften var tydlig 
och högt prioriterad. framdrivningen av 
nBg 08 sågs som en reformmotor av för-
svarsmakten och dess insatsorganisation.

Utfallet kan sammanfattas med ”för 
mycket, för tungt och för dyrt”. regeringen 
kritiserades för bristande styrning och kon-
troll. riksrevisionen granskade uppbygg-
naden av nBg 08 och överlämnade i okto-
ber 2010 sin rapport.25

riksrevisionens sammanfattning blev;

• NBG 08 organiserades och styrdes in-
te på ett effektivt sätt

• NBG 08 saknade rätt materiel och ha-
de inte tillräcklig utbildning när be-
redskapsperioden började

• Bristande styrning av personalförsörj-
ningen

• NBG 08 var inte tillräckligt samövat

• Otillfredsställande kostnadskontroll 
under uppbyggnaden

• Förmågan att transportera stridsgrup-
pen var inte löst

• Sen och otillräcklig rapportering till 
riksdagen

riksrevisionen betonade att personalförsörj-
ning, materielförsörjning samt samövning 
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var väsentlig för att ett förband skulle kun-
na lösa sina uppgifter.

nBg 11 – vad lärde vi oss och hur 
blev det?

Januari 2008 fick jag uppgiften att påbörja 
arbetet med nBg 11. Mandaten som gavs 
var att företräda försvarsmakten vid dia-
loger med regeringskansliet, EU, nato, fn 
samt samarbetsländerna, följa och påver-
ka utvecklingsprocessen samt ge anvisning-
ar för utbildnings- och övningsverksamhet. 
arbetet skulle ske i linjeorganisationen och 
uppgifterna skulle ske i dialog med och på 
uppdrag av cheferna för lednings-, insats- 
och Produktionsstaben.26

viktiga dokument och utgångsvärden 
var EU Bg concept,27 operativa ramvill-
kor för nBg28 och nBg 08 erfarenhets-
rapport – final lessons learned from 
nBg 08.29

som nämnts tidigare hade försvarsmak-
ten kommit längre i pågående reforme-
ring. värnpliktsutbildningen hade läm-
nats vilande, och försvarsmakten var på 
väg in i ett nytt personalförsörjningssys-
tem. förbandsenheter avsedda att ingå i 
nBg 11 rekryterades över stor bredd och 
36 % av sista värnpliktsomgången teckna-
de kontrakt med förband avsedda att ingå 
i nBg 11. soldater ur tidigare värnplikts-
omgångar, från nBg 08 och soldater med 
erfarenheter från insatser i bl a Bosnien 
& hercegovina, kosovo, liberia och 
afghanistan sökte. totalt fanns 5 200 sö-
kande till 952 sökbara befattningar. Efter 
en omfattande utbildnings- och övningspe-
riod gick nBg 11 in i beredskap 1 januari 
2011. Behov av kompletteringsutbildning 
fanns och genomfördes under främst janu-
ari månad. Uppgift gavs att planera för en 
eventuell förfrågan från fn om att stödja 
UnMis30 i sudan och ett koncept till ope-

rationsplan utarbetades. Återkoppling och 
redovisning skedde till den politiska nivån 
genom PMc,31 en struktur med chefstjäns-
temän från försvars- och utrikesdeparte-
menten från respektive truppbidragande 
nation. vidare genomfördes ”case studies” 
på krisen i Elfenbenskusten och inbördes-
kriget i libyen.

inom ramen för insatsen i och ovanför 
libyen beslutades att sverige skulle bidra 
med flygspaningsförmåga. Med hänsyn till 
tillgänglighet på efterfrågade resurser med 
hög operativ förmåga, togs flygstridskraf-
ter ur nBg 11 för denna insats. 23 tim-
mar efter riksdagens beslut den 1 april 
2011 landande de första stridsflygplanen ur 
nBg 11 stridsflygenhet på Singonellabasen 
på sicilien. 

styrkesammansättningen följde i huvud-
sak den struktur som fastställts i EU Bg 
concept. cirka 2 200 soldater och office-
rare från sex truppbidragande länder in-
gick. kärnan utgjordes av en skyttebatal-
jon, ett ingenjörkompani, en logistikba-
taljon, en flygenhet med stridsflyg-, trans-
portflyg- och helikopterenheter. Utöver 
detta ingick en underrättelseenhet med ett 
lätt mekaniserat spaningskompani, tele-
krigsenhet, ciMic, en radarenhet för luft-
lägesinformation, en cBrn-enhet,32 mili-
tärpoliskompani samt en geoinfo-enhet. 
styrkehögkvarteret, force headquarters, 
var multinationellt bemannat och lokalise-
rat vid ledningsregementet i Enköping.

Efter det att nBg 11 löst sin huvudupp-
gift att stå i beredskap, återgick respekti-
ve förband till att fortsätta utvecklingen av 
krigsförbanden. 68 % av de soldater som 
ingick i nBg 11 sökte till försvarsmakten 
och kontrakterades inom ramen för det nya 
personalförsörjningssystemet. cirka 700 
soldater som ingick i nBg 11 och som tog 
en fortsatt anställning i försvarsmakten 
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genomförde insatser i afghanistan och/el-
ler kosovo.

riksrevisionen granskade även nBg 11 
och lämnar i sin rapport33 följande sam-
manfattning;

• NBG 11 fungerade sammantaget bätt-
re än vad som var fallet med nBg 08

• Försvarsmakten har tillvaratagit erfa-
renheter från nBg 08

• Försvarsmakten lyckades inte i tid få 
fram målsättningar för nBg 11

• NBG 11 har planerats och produce-
rats genom försvarsmaktens linjeor-
ganisation

• NBG 11 var inte tillräckligt prioriterat 
i försvarsmaktens verksamhetsstyr-
ning

• Personalförsörjningen fungerade väl

• Fanns kompletteringsutbildningsbe-
hov vid inledningen av beredskapspe-
rioden

• Brister i Försvarsmaktens kostnads-
redovisning – konsekvens av system 
Prio

• Regeringen skärpte styrningen genom 
ramstyrning

vad är operativt möjligt – ett 
applikatoriskt exempel
i samband med händelseutvecklingen i 
libyen 2011 påbörjade EU förberedelser 
och politiska beslut fattades om att vara 
beredd stödja vid en militär insats, un-
der förutsättning att begäran skulle kom-
ma från fn. En opcdr34 utsågs och det 
operativa högkvarteret, ohQ, i rom ak-
tiverades. ohQ utarbetade utkast på 
conoPs35 samt en process med ”force 
sensing”36 inleddes. nBg 11 styrkehög-
kvarter med stöd och delaktighet från 

förbands- och funktionschefer inom hela 
styrkan granskade successivt den operati-
va planering som genomfördes. syftet var 
att värdera möjligheterna att lösa en eller 
flera av de uppgifter som skulle kunna bli 
aktuella. vidare gavs möjlighet att ta del 
av resultaten från EU:s förfrågan till samt-
liga medlemsstater vilka resurser och för-
band de skulle kunna bidra med. förutom 
de marina resurser som hade krävts, hade 
såväl nBg 11 som den av nederländerna 
ledda EU-stridsgruppen, som stod i paral-
lell beredskap med nBg 11, betydligt mer 
resurser än vad som erbjöds under denna 

”force sensing”.
nedan redovisas de uppgifter som pla-

nerades för och de övergripande möjlighe-
terna och/eller begränsningar som fanns 
för just nBg 11 förbandssammansättning.

1. Skydda och driva en hamn: nBg 11 ha-
de goda möjligheter säkra och skydda 
en hamn från landsidan, men var be-
roende av annan aktör för att drifthål-
la en hamn. Patrullering, stabiliserings-
verksamhet, ordning och säkerhet och 
samverkan samt stöd till humanitära 
organisationer i omedelbar närhet hade 
kunnat ske på ett begränsat djup.

2. Skydda och driva en flygplats: nBg 11 
hade haft mycket goda möjligheter lö-
sa denna uppgift och under relativt lång 
tid. Patrullering, stabiliseringsverksam-
het, ordning och säkerhet och samver-
kan samt stöd till humanitära organisa-
tioner i omedelbar närhet hade kunnat 
ske på ett begränsat djup.

3. Drivmedelsförsörjning till flera distribu-
tionsplatser i Libyen: delar av nBg 11 
hade kunnat lösa uppgiften. logistik-
resurser, eskortering av transporter, 
skydd och bevakning av distributions-
platser samt stabs- och ledningsresurser 
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och sjukvårdsresurser hade kunnat ver-
ka.

4. Skydd av humanitära organisationer: 
delar av nBg 11 hade kunnat lösa 
uppgiften. skyttekompanier och övriga 
förband i nBg 11 på grupp- och plu-
tonsnivå hade kunnat stå för skydd och 
eskort av transporter, en snabbinsats-
styrka, sjukvårdsresurser, underrättel-
seenheter samt stabs- och ledningsre-
surser som hade kunnat verka.

5. Sjö- och lufttransport vid evakuering: 
nBg 11 hade haft mycket begränsad 
förmåga att lösa denna uppgift. skydd 
och bevakning vid i-/pålastning hade 
dock varit möjligt.

i samtliga uppgifter hade i nBg 11 till-
gängliga flyg- och helikopterförband kun-
nat lösa ett brett urval av uppgifter.

En initial insats med nBg 11, med fo-
kus på att ta och säkra hamn eller flygplats 
för att skapa förutsättningar för en större 
och mer omfattande krishanteringsinstats 
hade varit fullt möjlig och i enlighet med 
krav ställda i EU Bg concept. 

det kan dock konstateras att under den 
”force sensing” som genomfördes inom EU 
tidigt 2011, inte resulterade i relevanta för-
bands- och förmågebidrag som hade svarat 
upp mot ställda uppgifter.

Uppgiften att stödja UnMis i sudan 
med Entebbe i Uganda och Juba i sudan 
som strategisk respektive operativ bas och 
utgångspunkt, hade varit fullt möjligt och 
en uthållig insats hade varit fullt möjlig.

En insats i Elfenbenskusten under pågå-
ende maktkamp efter presidentvalet våren 
2011, hade också varit en fullt realistisk in-
sats och då i samverkan med och som stöd 
till Unoci.37

varför aldrig insats?
den grundläggande problemställningen är 
att många medlemsländer ska bli överens 
och konsensusbeslut är utgångspunkten 
för ett beslut om insats. listan kan göras 
lång med skäl till varför en insats inte skul-
le bli aktuell. Frågan om finansiering av en 
EU Bg-insats är en av de större frågorna. 
Möjligheten till en gemensam finansiering 
genom ATHENA-mekanismen finns, men 
vissa medlemsstater motsätter sig använ-
dandet av athEna vid en EU Bg-insats 
då de anser att detta lägger ojämnt stor 
ekonomisk börda på dessa som på grund av 
storlek och BnP bidrar mest till athEna. 
Ytterligare faktorer som bör nämnas är;

• Medlemsstaters egna intressen i en 
konflikt, region eller stat kommer all-
tid att vara styrande och begränsande

• Opinionen inom EU kommer att på-
verka såväl enskilda medlemsstater 
som EU som gemensam beslutsfattare

• Icke EU-medlemsstater som kan in-
gå i en EU stridsgrupp kan ha en poli-
tisk agenda som inte är i enlighet med 
EU:s

• FN förväntas komma med en begäran 
om stöd och insats

• Balansen och resurskonflikten mellan 
pågående insatser och gjorda utfästel-
ser i andra internationella styrkeregis-
ter38

• Osäkerheten om det internationella 
samfundets engagemang efter en even-
tuell EU insats

• Förmågan till EU:s uthållighet vid en 
större insats

• Risken för eskalation och/eller att kon-
flikten sprider sig eller att bindas i en 
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långsiktig insats och inte kunna lämna 
med bibehållet gott politiskt anseende

• Risknivån är för hög för en insats – 
oviljan att ta mänskliga förluster

Hur utveckla konceptet?

En flexibel syn på konceptet och dess til-
lämpning är därför nödvändig för att EU 
på bästa sätt ska kunna möta behov i kris-
situationer.39

att öppna EU Bg concept i syfte att revide-
ra detsamma skulle kunna innebära att EU 
helt tappar konceptet, då detta sannolikt 
skulle bli en lång process och där det skulle 
kunna bli svårt att få samtliga medlemssta-
ter att enas. kraften bör i stället läggas på 
att utgående från EU Bg concept, d v s att 
få en mer flexibel syn på såväl vilka uppgif-
ter och i vilka scenarier en stridsgrupp ska 
kunna verka. Frågan om hur finansiering 
ska ske är också en av de mest centrala frå-
gorna att klarlägga.

från 2008 och till våren 2013 har jag 
fått många erfarenheter avseende EU Bg-
konceptet. Jag deltog i det styrkegenere-
ringsarbete som genomförts i planering-
en inför nBg 15. såväl uttalat som sagt 
mellan raderna är uppenbart att det finns 
en viss återhållsamhet i ambitionsnivåerna 
och viljan att bidra. detta gäller såväl att 
bidra med trupp, förband och stabsperso-
nal som att delta i gemensamma övnings-
serier. detta är inte på något sätt unikt för 
de samarbetsländer som deltagit i nBg 08 
eller nBg 11, det är ett generellt problem 
inom EU-familjen. Det finns ett ökat ifrå-
gasättande – det är ju relativt stora resurser 
som krävs vid ett uppsättande av en strids-
grupp – men hittills har någon insats ald-
rig blivit av.

för att föra konceptet vidare och upp-
nå en flexiblare syn på tillämpningen och 

öka möjligheterna till nyttjande av strids-
grupperna skulle följande kunna vara en 
utgångspunkt.

 • Utan att ändra EU BG Concept – ge-
nom politisk diskussion utveckla en mer 
flexibel syn på när och hur en strids-
grupp ska kunna användas. att ur de 
två stridsgrupper som står i beredskap 
parallellt skapa en behovssammansatt 
stridsgrupp för en samlad krishante-
ringsinsats. scenarier och uppgifter en-
ligt EU Bg concept kan därmed tillgo-
doses, men EU:s möjligheter att genom-
föra två olika insatser samtidigt begrän-
sas.

 • Ett ökat och formaliserat samarbete 
mellan de två stridsgrupper som står i 
parallell beredskap. detta samarbete 
bör planeras och ledas av EU Ms40 och 
med aktivt stöd från personal från res-
pektive styrkehögkvarter ((f)hQ).

 • Genomförande av ”FINABEL-seminari-
er”, i syfte att genomföra krisspel på de 
i finaBEl-studien redovisade typsitu-
ationer och tänkta uppgifterna. genom 
dessa spel identifieras operativa möjlig-
heter och/eller begränsningar samt vil-
ka styrkor de bägge stridsgrupperna 
disponerar och vilka operativa effekter 
de kan leverera. Vidare kan identifie-
ras möjligheten till att använda resurser 
ur respektive stridsgrupp och därmed 
kunna uppsätta en ”behovssammansatt 
styrka”, som kan svara mot givet sce-
nario. Möjligheten till att därmed iden-
tifiera ytterligare behov av resurser ska-
pas som kan komma att behövas styr-
kegenereras vid ett beslut om insats. i 
sin förlängning bör även detta kunna 
skapa förutsättningar för att identifie-
ra framtida behov av resurser och för-
mågor och då inom ramen för ”pooling 
and sharing”.
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 • Ökad kunskap på den politiska nivån. 
Utfallet av ovan nämnda formalisera-
de samarbete mellan två stridsgrup-
per och ett av EU Ms lett ”finaBEl-
seminarie”, redovisas inte enbart för EU 
Mc, utan även för kUsP.41 genom det-
ta ges den politiska nivån en fördjupad 
kunskap om vilken handlingsfrihet som 
finns. Detta inger trygghet avseende vad 
som disponeras och dess styrkor och 
svagheter. Behovet av denna kunskap 
finns även nationellt och här bör de se-
dan tidigare ”övningarna” PolEX42 
vara ett naturligt forum att redovisa 
ovanstående. här bör regeringen vara 
den som tar initiativ till såväl processen 
som att informationen förmedlas till 
kUsP. genom att regeringen föreslår 
ett fortsatt ansvarstagande och engage-
mang inom EU Bg concept bör även 
aktiva åtgärder vidtas i syfte att driva 
konceptet som sådant vidare.

 • Etablera ett permanent EU OHQ.43 
Nu finns fem OHQ inom EU. EU MS 
är därmed beroende av stabsarbetskraft 
ur dessa. genom att ha ett permanent 
ohQ placerat i Bryssel, skulle EU Ms 
och i förlängningen den politiska ni-
vån få en ökad handlingsfrihet att ti-
digt kunna värdera och påbörja plane-
ring för en eventuell insats. denna fråga 
är politiskt känslig, och storbritannien 
motsätter sig starkt ett permanent EU 
ohQ.

genom ovanstående, där punkterna 2-4 
borde vara självklara, skulle en ökad kun-
skap ges och därmed tydliggöra vilken 
handlingsfrihet och flexibilitet EU dispone-
rar.

avslutning
”if we don’t use it, we will loose it.” denna 
mening uttalade claud-france arnould i 
samband med ett möte med generalmajor 
anders Brännström och mig i Bryssel hös-
ten 2010. arnould var chef för cMPd.44 
redan då gav hon uttryck för att hon såg 
ett mönster med ett mer återhållsamt in-
tresse från medlemsstater att bidra och del-
ta i EU stridsgrupper. 

till dags datum har 24 EU stridsgrup-
per stått i beredskap. detta har kostat sto-
ra resurser men stridsgrupperna har ald-
rig kommit till användning. dock har san-
nolikt flera medlemsstaters deltagande i 
stridsgruppsutvecklingen bidragit till att 
utveckla en ökad flexibilitet och interope-
rabilitet inom EU medlemsstater och där-
med utvecklat europeisk försvarsförmåga.

genom att bredda och utveckla synen 
på i vilka scenarier EU-stridsgrupper ska 
kunna användas så kan en mer flexibel syn 
nås och därmed öka användbarheten.

Med ett utvecklat samarbete på stabs-
nivåerna och mellan parallella stridsgrup-
per, krisspel med tillhörande dokumenta-
tion och att slutligen presentera detta för 
den politiska beslutsnivån – då skapas för-
utsättningar för en ökad användbarhet.

om inte, så blir nog på sikt ett åtagande 
av ansvar att leda eller att ingå i en multi-
nationell EU stridsgrupp bara ett åtagande 
på en powerpointbild och i bästa fall na-
tionell övningsverksamhet. risken att kon-
ceptet urholkas och tappar sin trovärdighet 
är då uppenbar.

Behovet av såväl civila som militära re-
surser för krishanteringsoperationer kom-
mer alltid att finnas – och EU BG Concept 
skapar förutsättningar för snabba insatser. 
kan då EU välja bort dessa resurser och 
lämna EU Bg concept? frågan måste ses 
i ljuset av ”den arabiska våren” och hur 
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otroligt snabbt en konflikt kunde eskalera 
och sprida sig över nationsgränser.

frågan är vilka alternativen är för EU?

författaren är brigadgeneral och ledamot 
av kkrva.
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akademisering på avvägar? 
utbildning och forskning i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan

av Håkan Edström och Magnus Petersson

när försvarshögskolan, fhs, inrättades 
som statlig högskola den 1 januari 2008, 
erhölls generell examensrätt på grundnivå 
och examensrätt på avancerad nivå (dock 
endast magisterexamen) i ämnena krigsve-
tenskap och statsvetenskap.

det avgörande skälet till att skolan er-
höll examensrätt på avancerad nivå i just 
krigsvetenskap var att detta ämne var, och 
alltjämt är, kärnämnet i den officersutbild-
ning som utgör fhs existensberättigan-
de. Ämnet är det viktigaste uttrycket för 
den överordnade ambitionen att ”förve-
tenskapliga” officersyrket och därför mås-
te det få examensrätt på avancerad nivå 
om det skulle vara meningsfullt att inrätta 
fhs som en högskola. detta trots att alla 
med åtminstone någon insyn i verksamhe-
ten rimligen insåg att krigsvetenskap var i 
det närmaste helt outvecklat som högsko-
leämne, att det fanns stora brister avseen-
de lärarkompetens i ämnet och att skolan 
generellt sett hade mycket dåliga förutsätt-
ningar att rätta till dessa brister genom att 
utveckla en god forskningsmiljö. fhs ha-
de med andra ord små möjligheter att på 
ett trovärdigt sätt genomföra det uppdrag 
som skolan ansökt om och som givits av 
statsmakterna i lagar och förordningar: 
högskolemässig utbildning och forskning i 
krigsvetenskap.

då detta påpekades förnekade och tri-
vialiserade fhs:s skolledning till stor del 
problemen och målade upp en långt ljusa-
re bild. skolans företrädare argumentera-
de också för att krigsvetenskapen var nytt 
som högskoleämne i sverige och att man 
därför inte kunde ställa samma krav på det 
som på andra ämnen: 

det tar tid att bygga upp en egen bas med 
kvalificerade lärare. Initialt behöver dis-
puterad personal från närliggande ämnen 
lånas in, liksom utländska professorer i 
krigsvetenskap. samma förhållande gäl-
ler för andra nystartade ämnen i högsko-
levärlden. Ett jämförbart exempel är äm-
net omvårdnad.1

En invändning mot detta sätt att resonera 
är att lagarna och förordningarna inte tar 
hänsyn till hur gammalt ett visst ämne är. 
någon respittid efter examensrätten erhål-
lits ges inte.

En central fråga är hur som helst hur 
högskolemässig forskningen och utbild-
ningen i krigsvetenskap är idag, fem år ef-
ter det att examensrätten erhölls. hög kva-
litet i forskning och utbildning är en för-
utsättning för nuvarande examensrättig-
heter, och nu när skolledningens ambition 
är att söka examensrätt även på forskar-
nivå blir detta ännu viktigare att leva upp 
till. Tyvärr finns tecken på motsatsen till 
högskolemässighet inom krigsvetenskapen. 
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Exempelvis har det fåtal officerare som ge-
nomgått forskarutbildning inte tagits om 
hand på ett sätt som gör att de har valt att 
stanna på fhs eller ens i försvarsmakten 
(fM). Enligt en utredning som gjordes av 
fM 2011, var det endast två av de totalt 
14 individer som genomgått forskarutbild-
ning som arbetade i fM.2

Men hur ser bilden ut, mer generellt? i 
den här artikeln försöker vi att utifrån do-
kument, statistik och andra data som ställts 
till vårt förfogande beskriva hur utbildning 
på avancerad nivå och forskning bedrivs 
inom krigsvetenskapen idag. därefter dis-
kuterar vi den förbättringspotential som vi 
anser finns.3

utbildningen i krigsvetenskap 
på avancerad nivå
helt centralt i all högskoleverksamhet är 
att utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund, att det ska finnas ett nära samband 
mellan forskning och utbildning samt att 
vetenskapens trovärdighet och god forsk-
ningssed ska värnas.4

den sista av dessa tre principer, att värna 
vetenskapens trovärdighet och god forsk-
ningssed, har fhs misslyckats med hittills. 
Bagatelliseringen av, och den bristande han-
teringen rörande, nils Marius rekkedals 
30-åriga forskningsfusk är den främsta or-
saken till detta. som kristian gerner, en 
av dem som på vetenskapsrådets uppdrag 
granskade rekkedals forskningsgärning, 
uttrycker det: ”försvarshögskolans led-
ning har missuppfattat sin roll att främja 
god forskning och god vetenskaplig sed i 
det svenska forskarsamhället.”5

Men i vilken utsträckning lever då fhs 
upp till de första och andra principerna, 
att utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och att det ska finnas ett nära sam-
band mellan forskning och utbildning? 

forskningens och vetenskapens särställ-
ning i högskolornas verksamhet uttrycks 
genom progressionen i utbildningen. Ju 
mer avancerad utbildningen är, desto hö-
gre grad av forskningsanknytning krävs. På 
grundnivå ska bl a, enligt högskolelagen 
(hl), utbildningen utveckla studenternas 
förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå, på avancerad nivå ska 
bl a studenternas förutsättningar för yrkes-
verksamhet som ställer stora krav på själv-
ständighet samt forsknings- och utveck-
lingsarbete utvecklas, och på forskarnivå 
ska bl a utbildningen ”utveckla de kun-
skaper och färdigheter som behövs för att 
självständigt kunna bedriva forskning”.6 

om utbildningen och forskningen på en 
högskola ska vara högskolemässig måste 
m a o huvuddelen av lärarna som undervi-
sar och forskar förstå vad forskning är och 
själva kunna forska, d v s vara forskarutbil-
dade. Det kan finnas skäl att anställa icke 
forskarutbildad personal, t ex yrkeslivsre-
presentanter, som lärare, men dessa är då 
att betrakta som undantag som ska ge spe-
ciella infallsvinklar i utbildningen. regeln 
är emellertid att personalen på en högsko-
la antingen genomgår forskarutbildning 
(doktorander) eller har genomgått forskar-
utbildning (lektorer och professorer).

kvalitet i högskolornas verksamhet mäts 
mot högskolans regelverk, framför allt 
mot kraven i hl och målen i de examens-
beskrivningar som finns i högskoleförord-
ningen (hf). Målen i examensbeskrivning-
arna i hf uttrycks i termer av kunskap och 
förståelse, färdighet och förmåga samt vär-
deringsförmåga och förhållningssätt. i det 
följande gör vi en sådan granskning avse-
ende krigsvetenskap på avancerad nivå ge-
nom att:
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• jämföra ambitionsnivån avseende lä-
randemålen i kursplanerna med målen 
i examensbeskrivningarna i hf, 

• undersöka i vilken utsträckning kurs-
litteraturen är forskningsanknuten, 
och 

• undersöka vilka förutsättningar lärar-
na i ämnet har att forskningsanknyta 
undervisningen (d v s i vilken grad de 
är forskarutbildade och/eller prövade 
i ämnet). 

Innan granskningen görs finns det skäl att 
klargöra att all utbildning på avancerad 
nivå i krigsvetenskap är uppdragsutbild-
ning, d v s genomförs på fM:s uppdrag. 
Uppdragsutbildning är en relativt ovan-
lig företeelse i högskolan och den bedrivs 
i princip alltid som en liten del och en bi-
produkt av den ordinarie utbildningen. 
Uppdragsutbildning ger per definition inga 
högskolepoäng men den som genomgått 
sådan utbildning har rätt att tillgodoräkna 
sig utbildningen som högskoleutbildning.7

tanken är alltså att uppdragsutbildning 
ska vila på den standard och den kvalitet 
som ordinarie utbildning utgör – samma 
kvalitetskrav gäller för uppdragsutbildning 
som för ordinarie utbildning – men detta 
är alltså inte möjligt eftersom det inte star-
tats någon ordinarie utbildning i krigsve-
tenskap på avancerad nivå. Det finns m a 
o inget att ”mäta” uppdragsutbildningen 
mot, och detta är troligen ett problem som 
ännu inte har uppmärksammats tillräckligt 
mycket inom krigsvetenskapen. 

lärandemål

Magisterexamen är en generell examen i 
den svenska högskolan. Målen definieras i 
hf.8 i lärandemålen tas det fasta på i vil-
ken omfattning fenomen, snarare än speci-
fika kontexter, sätts i centrum för läran det 

på avancerad nivå och detta ligger också 
i linje med forskning på området.9 själv-
ständigt tänkande, analys, syntes, (ut)vär-
dering, bedömning, skapande och problem-
lösning, samt förmågan att kunna redogö-
ra för egna slutsatser, är nyckelord som bör 
återfinnas i lärandemål på avancerad nivå. 
Målen bör utgå från förståelse och kritiskt 
förhållningssätt snarare än förklaring och 
återupprepning. detta är emellertid endast 
delvis fallet i kurserna i krigsvetenskap på 
avancerad nivå.

i krigsvetenskap ges 14 kurser på avan-
cerad nivå inom ramen för högre stabsof-
ficersutbildning (HSU) 2012–2014 samt en 
fristående kurs, högre operativ chefskurs 
(hoPck), som även den utgör uppdrags-
utbildning för fM. Målformuleringarna 
för dessa kurser utgår regelmässigt från de 
rubriker som definieras i HF (kunskap och 
förståelse, färdighet och förmåga samt vär-
deringsförmåga och förhållningssätt), men 
endast cirka hälften når, enligt vårt förme-
nande, upp till de krav man kan ställa en-
ligt resonemangen ovan.

det ska dock sägas att förhållandena sy-
nes ha blivit bättre över tid. när det gäller 
de ”äldre” (2010–2012) krigsvetenskapli-
ga kurserna bedöms endast en tredjedel nå 
upp till kraven. gemensam nämnare för 
de kurserna som endast delvis når upp till 
kraven är att ”förklara” ges företräde fö-
re ”förståelse” medan över hälften av må-
len är deskriptiva och förklarande i sin na-
tur i de kurser som knappt når upp till kra-
ven. dessutom är målen ofta korthuggna 
och utvecklar inte hur t ex den förklarande 
dimensionen skall kopplas till och bidra till 
ökad förståelse.

litteratur

som framgått ovan krävs för att examen 
på avancerad nivå att den studerande upp-
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vi sat insikt i aktuellt forsknings- och ut-
vecklingsarbete. Ett sätt att uppnå det-
ta är genom kurslitteraturen. i forskning 
om kurslitteraturens roll i högskoleut-
bildning understryks att det gäller att fin-
na en bra balans mellan kvalitet och kvan-
titet, så att inte studenterna ”överbelas-
tas”. vidare är det viktigt att litteraturen 
är modern och viktigast av allt är att den 
är forskningsbaserad.10

för att avgöra om litteraturen är forsk-
ningsbaserad har vi valt att konsultera 
Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 
(nsd), eller mer precist dess Database for 
statistikk om høgre utdanning (dBh). i 
systemet används tre nivåer för att beteck-
na graden av vetenskaplighet. den högsta 
nivån (2) står för förlag ”med høyest in-
ternasjonal prestisje”, den näst högsta ni-
vån (1) står för ”ordinære” vetenskapliga 
förlag och den lägsta nivån (-) betecknar 
förlag ”som er vurdert til å ikke være vi-
tenskapelige”. detta rör sig främst om pu-
blikationer såsom ’instituttserier, populær-
vitenskapelige eller formidlingsrettede ka-
naler [d v s förlag], kulturtidsskrifter, bran-
sje/fagblader etc.”11 detsamma gäller för-
stås också konferensbidrag och liknande, 
som inom humanistisk och samhällsve-
tenskaplig forskning – dit krigsvetenska-
pen räknas – betraktas som pre-publikatio-
ner.12 doktorsavhandlingar anses emeller-
tid motsvara kraven på forskningsbaserad 
litteratur oavsett om de är publicerade eller 
ej och, om de är publicerade, oavsett förlag, 
eftersom kvalitetssäkringen då skett inom 
ramen för ett universitet.

Mot bakgrund av dessa kriterier kan det 
konstateras att av den kurslitteratur som 
används i utbildningen på avancerad ni-
vå i krigsvetenskap är cirka en tredjedel 
(57 av 164 titlar) forskningsbaserad (d v s 
nivå 2, nivå 1 eller doktorsavhandlingar). 
den andra tredjedelen (55 titlar) är myn-

dighetsproducerad och omfattar t ex reg-
lementen och doktriner. den sista tredjede-
len (52 titlar) omfattar litteratur som pu-
blicerats vid antingen förlag av otillräcklig 
vetenskaplig kvalitet eller förlag som inte 
återfinns i NSD-systemet.

Det bör också noteras att ett flertal tit-
lar i Krigsvetenskap används vid fler än en 
kurs. detta är inte ett problem i sig, om 
användningen av kurslitteraturen har olika 
syften eller tillämpar olika perspektiv. det 
finns emellertid starka skäl att tvivla på att 
så är fallet i kurserna i krigsvetenskap. 

lärarkompetens

att lärare i högskolan ska vara såväl pe-
dagogiskt som vetenskapligt skickliga är 
en självklarhet och det framgår tydligt av 
högskolans regelverk. i forskning om lä-
rarkompetens i högskolan framhålls ock-
så att lärarna ska vara ämnessakkunniga.13 
Målet med forskningsanknuten undervis-
ning är, enligt Elmgren och henriksson, 
att ”studenterna får ett mer vetenskapligt 
förhållningssätt”. det är därför näst in-
till en förutsättning att ”läraren diskuterar 
sin egen forskning och ger inblickar i livet 
som forskare”.14 graden av forskarutbil-
dade, ämnessakkunniga lärare anses allt-
så allmänt vara ett viktigt kvalitetsmått i 
högskolan.

År 2007 var endast sex av cirka 80 lä-
rare inom krigsvetenskap forskarutbildade, 
och ingen av dessa var prövade mot lektors- 
eller professorstjänster i krigsvetenskap. 
detta innebär inte automatiskt att de in-
te var ämneskunniga, men det kan konsta-
teras att endast en av dem hade genomgått 
forskarutbildning i krigsvetenskap. idag 
(mars 2013) är siffran elva forskarutbilda-
de av cirka 80 lärare, varav fyra är pröva-
de mot lektors- och en mot professorstjänst 
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i krigsvetenskap. detta är en stor ökning, 
men vad betyder den?

i förhållande till antalet studenter på 
avancerad nivå, omkring 70, är elva fors-
karutbildade lärare inte få, men om man 
räknar med att dessa ska kvalitetssäkra 
all utbildning i krigsvetenskap också på 
grundnivå, totalt knappt 400 studenter, så 
blir bilden en annan.15 och, än viktigare, 
det är fortsatt en mycket låg andel av lä-
rarna, ungefär en tiondel, som är forskar-
utbildad, och en ännu lägre del, ungefär en 
tjugondel, som är sakkunnigprövad inom 
ämnet. dessutom underutnyttjas dessa lä-
rare som kursansvariga och examinatorer. 
ingen av de som prövats mot lektorat el-
ler professorstjänst i krigsvetenskap är t ex 
vare sig kursansvarig eller examinator i nå-
gon av de 15 kurser som ges på avancerad 
nivå i krigsvetenskap. den ende av lärarna 
som genomgått forskarutbildning (pedago-
gik) är kursansvarig för en kurs och exami-
nator för sex kurser. Övriga 14 kursansva-
riga och 9 examinatorer saknar alltså fors-
karutbildning.

sammanfattning utbildning

genom att se på lärandemål, litteratur och 
lärarkompetens på kurserna i krigsveten-
skap på avancerad nivå kan man alltså 
konstatera dels att möjligheterna är små att 
bedriva högskolemässig utbildning i ämnet 
på avancerad nivå, dels att förutsättning-
arna knappast förbättrats under de fem år 
som fhs har haft på sig sedan examensrätt 
på avancerad nivå erhölls. fhs har fortfa-
rande inte gjort ”hemläxan”, trots att detta 
hävdades av skolledningen redan 2007.16 

Men hur förhåller det sig då med forsk-
ningen? Eftersom utbildningen inte genom-
förs av forskarutbildad personal i någon 
större utsträckning, särskilt inte de som 
sakkunnigprövats i ämnet, kan man kan-

ske förvänta sig att forskningen i stället ut-
förs av dessa lärare. så är dock inte fallet, 
som vi ska se. 

Forskningen i krigsvetenskap
forskningen inom ämnet krigsvetenskap 
finansieras i huvudsak på två sätt; genom 
uppdrag från fM och regeringen samt ge-
nom anslag från regeringen. vad gäller den 
förra inkomstkällan så sker den absoluta 
merparten av verksamheten inom ramarna 
för fM:s forskning och teknikutveckling 
(fot). i vissa fall berörs krigsvetenskap 
även av den verksamhet som faller under 
forskning och analysstöd för regeringens 
behov (forbe). vad gäller den andra in-
komstkällan så kommer den största an-
delen från försvarsdepartementet inom 
ramarna för det som benämns ”forsk-
ning och utveckling, övergripande äm-
nesansvar för officersutbildningens äm-
nen samt till finansiering av forskarut-
bildning inom officersutbildningens cen-
trala ämnen.”17 i tillägg kommer medel 
för ”forskning och forskarutbildning” från 
Utbildningsdepartementet.18

i grova termer, med utgångspunkt i till-
delningen för 2013, så handlar fot om 
ca 20 miljoner kronor/år, forbe om ca 6 
miljoner kronor/år, ämnesutveckling från 
försvarsdepartementet om ca 49 miljo-
ner kronor/år och ämnesutveckling från 
Utbildningsdepartementet om ca 8 miljo-
ner kronor/år. dessa dryga 80 miljoner för-
delas efter olika principer bland högsko-
lans olika ämnen, däribland krigsveten-
skap. i genomsnitt tilldelades ämnet under 
perioden 2007–2012 årligen ungefär 25 
miljoner kronor. 

Problembilden rörande forskningen 
handlar här om två frågor: vem som ut-
fört forskningen och hur forskningsmedlen 
fördelats bland personalen.19 den personal 
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som givits i uppdrag att utföra forskning-
en kan delas in i tre kategorier: medarbe-
tare utan forskarutbildning, personal som 
avlagt forskarexamen eller som doktore-
rar i andra ämnen än krigsvetenskap, och 
slutligen medarbetare som sakkunnigprö-
vats i, eller doktorerar i, ämnet. när det 
gäller fördelningen av medlen har vi ansett 
att mindre än 300 timmar per medarbetare 
och år inte räcker för att utföra någon mer 
substantiell forskningsverksamhet. 

för att besvara båda dessa frågor har 
vi studerat data i det ekonomisystem som 
fhs använder under åren 2007–2012 och 
på så sätt fått en totalsammanställning som 
omfattar drygt 160 personer och närmare 
150.000 forskningstimmar. först redovisas 
resultaten rörande uppdragsforskningen 
och sedan resultaten rörande anslagsforsk-
ningen. 

uppdragsforskningen

Under åren 2007–2012 tilldelades totalt 
49 medarbetare 32 000 timmar forsknings-
medel från de krigsvetenskapliga fot-
uppdragen. de 27 som saknade forskarut-
bildning upparbetade 51 % av forsknings-
tiden, de 12 som inte sakkunnigprövats i 
krigsvetenskap 29 % av forskningstiden, 
medan de 10 som sakkunnigprövats eller 
doktorerade i krigsvetenskap tilldelades 
resterande 20 %. tidstilldelningen varie-
rade från 4 timmar per medarbetare och 
år till 1 313 timmar per medarbetare och 
år. Mindre än hälften av den personal som 
tilldelats tid för FoT-forskning fick mer än 
300 timmar.

den andra delen av uppdragsforskning-
en, forbe, är något svårare att bedöma ef-
tersom beställaren inte alltid är intresserad 
av vilken ämneskompetens forskarna har 
utan snarare av forskningens sakinnehåll. 
Behoven av krigsvetenskaplig kompetens i 

forbe kan dock under åren 2007–2012 be-
räknas till knappt 10 000 timmar. av des-
sa har 96 % upparbetats av personal som 
saknar forskarutbildning och 4 % av dok-
torander i respektive forskare som dispute-
rat eller sakkunnigprövats i krigsvetenskap. 
spridningen avseende tid per medarbetare 
och år varierar mellan 1 timme och 1 290 
timmar. I mindre än hälften av fallen fick 
medarbetarna mer än 300 timmar.

anslagsforskningen

forskningsanslagen från försvarsdeparte-
mentet till krigsvetenskapen har omfattat 
över 100 000 timmar under åren 2007–
2012. Personal utan forskarutbildning har 
upparbetat cirka en tredjedel av dessa tim-
mar, medarbetare som inte sakkunnigprö-
vats i krigsvetenskap cirka en tredjedel 
och personal som sakkunnigprövats i, el-
ler doktorerade i, krigsvetenskap cirka en 
tredjedel.20 spridningen vad gäller timmar 
per medarbetare och år per varierade från 
1 timme till 1 500 timmar. dryga häften av 
den samlade tiden fördelades på medarbe-
tare som fick mindre än 300 timmar.

forskningsanslagen från utbildnings-
departementet har endast tilldelats krigs-
vetenskapen sedan 2010. totalt rör det 
sig om drygt 3 000 timmar som fördelats 
bland 14 personer. cirka 70 % av forsk-
ningsmedlen har gått till personal som sak-
nar forskarutbildning, cirka 20 % till med-
arbetare som förvisso är forskarutbildade 
eller var disputerade/sakkunnigprövade 
men inte i krigsvetenskap och cirka 10 % 
till personal som disputerat och/eller sak-
kunnigprövats i, eller doktorerade i, krigs-
vetenskap. Endast i tre av 18 fall tilldelades 
mer än 300 timmar per medarbetare och år. 
ingen av dessa tre fall omfattade medarbe-
tare som doktorerade eller disputerat/sak-
kunnigprövats i krigsvetenskap.
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sammanfattning forskning

Under perioden 2007–2012 har ämnet 
krigsvetenskap tilldelats omkring 150 mil-
joner kronor för uppdrags- och anslags-
forskning. omräknat i tid motsvarar des-
sa medel omkring 145 000 forskningstim-
mar i fhs ekonomisystem. Personal utan 
forskarutbildning har upparbetat cirka 42 
% av dessa timmar, medarbetare som inte 
genomgått forskarutbildning eller sakkun-
nigprövats i krigsvetenskap har upparbetat 
drygt 29 % medan personal som dispute-
rat/sakkunnigprövats i, eller doktorerade i, 
krigsvetenskap upparbetade knappt 29 %. 

sammantaget har 161 medarbetare upp-
arbetat forskningsmedlen. huvuddelen av 
dem, 96 stycken, har dock tilldelats min-
dre forskningstid än 300 timmar per år och 
har därmed inte haft möjlighet att utföra 
några egentliga forskningsuppgifter enligt 
vår definition. 

forskning kan i och för sig utföras av 
icke forskarutbildad personal, men då mås-
te denna forskning ske under handledning, 
och detta är endast undantagsvis fallet här. 
dessutom har forskningsmedlen i vissa fall 
använts till att ”administrera” forskningen 
trots att de administrativa göromålen rim-
ligen borde anses ingå i de overhead-kost-
nader som motiverar kostnaden per fors-
kartimme. det är således inte enbart synen 
på ”forskare” utan även synen på ”forsk-
ning” som är egendomlig inom krigsveten-
skapen vid fhs.

lösningar på problemen
hur kan då problemen inom krigsveten-
skapen vid fhs förklaras? varför har man 
inte anställt forskarutbildad personal? 
varför har den forskarutbildade personalen 
inte haft en central roll i forskningen och 
utbildningen? varför har inte lärandemål 

och litteratur kvalitetssäkrats? oavsett om 
det beror på bristande vilja, kunnande eller 
andra skäl så finns det anledning att peka 
på åtgärder som skulle kunna lösa proble-
men. lösningarna är enklare än vad många 
förmodligen tror: gör som alla andra läro-
säten, anställ forskarutbildade lärare (lek-
torer och professorer) som genomgått rele-
vant sakkunnigprövning och ge dessa lek-
torer och professorer makten över forsk-
ningen och utbildningen. 

optimalt för utbildningen i krigsveten-
skap vore dessutom om fler forskarutbilda-
de, och i krigsvetenskap sakkunnigpröva-
de, officerare anställdes som lektorer och 
professorer på viss tid och tjänstgjorde i 
fM övrig tid. På så sätt skulle både den 
viktiga kontakten med den militära verk-
ligheten och utvecklingen som lärare och 
forskare i högskolan garanteras. förebilder 
finns i bland annat vårdyrkena, där dispu-
terade läkare, sjukgymnaster och sjukskö-
terskor med flera ”pendlar” mellan akade-
min och klinikerna.

Utöver detta behöver kurser i krigsve-
tenskap, både på grundnivå och på avan-
cerad nivå, öppnas för andra än officers-
studenter och officerare. Särskilt viktigt för 
ämnets trovärdighet är det att uppdragsut-
bildning inte är den enda utbildningen som 
ges på avancerad nivå. 

En tydlig uppdelning i två avgränsade 
utbildningskategorier, högskoleutbildning i 
krigsvetenskap respektive specifik officers-
utbildning eller -praktik, kunde lösa flera 
problem samtidigt. de kurser på avance-
rad nivå som kan ingå i en magisterexamen 
och som kan genomföras enligt statsmak-
ternas krav på högskoleutbildning skulle 
ingå i den första kategorin och öppnas upp 
även för andra studenter än officerare. Den 
andra kategorin kurser, med stora praktis-
ka inslag och som beställs av FM för office-
rares specifika behov, kunde även fortsätt-
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ningsvis ge högskolepoäng om de definie-
ras som praktik (eller möjligen verksam-
hetsförlagd utbildning), eller så kunde de 
vara kurser som inte genererar högskole-
poäng. På så sätt skulle fhs minska eller 
helt och hållet ta udden av den kritik om 
bristande högskolemässighet som kan rik-
tas mot många av de nuvarande kurserna i 
krigsvetenskap på avancerad nivå. 

och om det är magisterexamen som fM 
är ute efter så spelar detta ingen roll, efter-
som ”bara” 30 högskolepoäng i huvudäm-
net behövs för en sådan examen. detta tor-
de med råge kunna uppfyllas, eftersom det-
ta bara utgör en termin av de fyra man har 
till förfogande på hsU. om fhs fokusera-
de de resurser och den kompetens skolan 
har på dessa kurser i stället för, som idag, 
ge kurser som kan generera 120 högsko-
lepoäng i krigsvetenskap på avancerad ni-
vå med mycket skiftande kvalitet vad gäller 
högskolemässighet, så skulle säkert många 
problem lösas.

Det finns i sammanhanget även skäl att 
än en gång påpeka att ämnet krigsveten-
skap är det enda ämnet vid fhs, och kan-
ske också inom hela den svenska högsko-
le- och universitetsvärlden, som inte är or-
ganiserat inom en och samma institution. 
Detta gör att det inte finns samma chans 
som i andra ämnen på vare sig fhs eller 
andra lärosäten att ämnet, som är i starkt 
behov av en rationell uppbyggnad och ut-
veckling, kan byggas upp och utvecklas på 
ett optimalt sätt.

Möjligen har ämnet krigsvetenskap 
många fiender på FHS som gärna ser att 
det försvinner, eftersom man då tror att det 
blir mer resurser till övriga ämnen – eller 
rättare sagt till det egna ämnet. Men krigs-
vetenskapen är och förblir under överskåd-
lig tid fhs absolut viktigaste ämne som in-
te får fortsätta vare sig misshandlas av om-
givningen eller ledas av personer som har 

bristande eller obefintliga kunskaper om 
den verksamhet de är satta att leda. Ämnet 
måste – helt enkelt – ges samma chans som 
andra ämnen, inte bara vid fhs utan även 
vid andra svenska högskolor och universi-
tet, att etableras och vidareutvecklas på ett 
rationellt sätt. 

avslutning
i den här artikeln har vi diskuterat i vil-
ken utsträckning det finns möjligheter att 
bedriva högskolemässig utbildning och 
forskning i ämnet krigsvetenskap vid fhs. 
svaret är, som framgått, att möjligheterna i 
dagsläget existerar i mycket liten utsträck-
ning. Ämnet är outvecklat, lärarkompeten-
sen bristande och forskningsmiljön under-
målig. Endast en av tre professurer är till-
satta, endast fem lärare av cirka 80 är sak-
kunnigprövade i ämnet och endast 11 av 
lärarna har genomgått forskarutbildning. 
En mycket stor del av den krigsvetenskap-
liga forskningen utförs av personal som 
saknar forskarutbildning och utan hand-
ledning av personal med handledarkompe-
tens (docenter eller professorer).

vidare är forskningsanknytningen i ut-
bildningen fortsatt mycket svag. Endast 
cirka hälften av lärandemålen i kurserna 
på avancerad nivå når upp till de krav som 
ställs i högskolans regelverk enligt vår be-
dömning. Endast cirka en tredjedel av lit-
teraturen som används på kurserna håller 
hög vetenskaplig kvalitet. Endast i undan-
tagsfall är forskarutbildade lärare kursan-
svariga eller examinatorer på kurserna och 
ingen av de sakkunnigprövade lärarna har 
sådana uppdrag. inte heller har någon av 
de forskarutbildade lärarna någon nyckel-
position (avdelningschef, sektionschef, stu-
dierektor) i organisationen. detta är, sam-
mantaget, ett egendomligt sätt att förvalta 
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det uppdrag som getts av statsmakterna i 
lagar och förordningar.

allt detta har tidigare påpekats och lös-
ningarna är lika enkla nu som då: anställ 
forskarutbildade lärare (lektorer och pro-
fessorer) som genomgått relevant sakkun-
nigprövning, ge dessa makten över forsk-
ningen och utbildningen och utforma en 
ändamålsenlig ledningsstruktur. det är 
obegripligt att nästan ingenting verkar ha 
gjorts i den riktningen sedan fhs inrätta-
des som högskola 2008. 

lika obegripligt är det att fhs främsta 
strategiska mål just nu verkar vara att er-
hålla examensrätt på forskarnivå och allt-
så rätt att bedriva egen forskarutbildning. 
detta är visserligen alla högskolors ytters-
ta dröm, men på ett lärosäte där forskar-
utbildning inte anses meriterande för per-
sonalen i vare sig utbildningen eller forsk-
ningen, i det viktigaste av skolans ämnen, 
är det svårt att förstå vad man ska ha fors-
karutbildning till.

Även om det ligger utanför denna upp-
sats syften att undersöka orsakerna till det 
vi kommit fram till tar vi oss friheten att 
spekulera. vi tror att den främsta orsaken 
till alla dessa egendomligheter är attityd-
problem, att forskarutbildning helt enkelt 
inte anses vara meriterande för personalen 
inom ämnet. skolledningen anser uppen-
barligen inte heller att en institutionschef 
vid fhs ska vara forskarutbildad. Ett krav 
på chefen är dock att ha varit regements- 
eller flottiljchef!21 att skolans styrelse inte 
kräver att de som är satta att leda högsko-
leverksamheten under rektor åtminstone 
har någon insikt om den akademiska ut-
bildning och forskning som sorterar under 
deras ansvar borde bekymra dem som givit 
fhs uppdraget. 

Håkan Edström är överstelöjtnant och fil dr 
i statsvetenskap. han är gästforskare vid 
bl a Uppsala Universitet. Magnus Petersson 
är professor i modern historia och tjänst-
gör vid institut for forsvarsstudier i oslo.
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vitet. se hörte, sven Åke: Nulägesanalys och 
kravinventering inför framtida ansökan från 
Försvarshögskolans om tillstånd att utfär-
da examina på forskarnivå, rapport daterad 
2012-06-01.

20. den relativa fördelningen bygger på fördel-
ningen av de 98 794 kategoriserbara timmar-
na. Ytterligare 2 304 timmar har fördelats 
men eftersom de individer som erhållit dessa 
timmar inte kunnat kategoriseras än så har 
de ej beaktats i den totala sammanställning-
en.

21 ”chef för Militärvetenskapliga institutionen”, 
försvarshögskolan, http://www.fhs.se/sv/
om-forsvarshogskolan/jobba-hos-oss/2012/
chef-for-militarvetenskapliga-institutionen 
(2013-01-27 ). se även arvidsson, claes: 

”högskolekunskap meriterande på fhs”, 
http://blog.svd.se/ledarbloggen/2013/01/23/
hogskolekunskap-meriterade-pa-fhs (2013-
01-27).

noter
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vi bör vara bekymrade över hur även er-
farna forskare brister i källkritik och på 
grunt underlag tar ställning även i kompli-
cerade frågor. frågor i vilka kunskap om 
detaljer i en mängd delhändelser och tek-
nisk frågor har stor betydelse för ett ställ-
ningstagande till händelsen i stort. Ett ex-
empel på detta är projektet Sverige under 
kalla kriget, sUkk, som accepterar publi-
ceringen av professor ola tunanders tredje 
bok om påstådda amerikanska kränkning-
ar i hårsfjärden som en av sina arbetsrap-
porter och där projektledarna i sin sam-
manfattning av tio års projektarbete for-
mulerar sig om ubåtsintrången: ”få före-
teelser i svensk säkerhetspolitik under det 
kalla kriget har varit så mytomspunna, så 
kontroversiella och så omskrivna som de 
påstådda ubåtskränkningarna.” 

för mig ger det citerade ordvalet in-
tryck av att sUkk har underkänt 1995 
års Ubåts-kommissions slutsatser, särskilt 
som uttrycket återanvänts 14 sidor sena-
re och tydligen är i högsta grad ett med-
vetet val. nu upprepar kjell Östberg/Jen-
ny andersson uttrycket i sin redogörel-
se om 1980-talet, Sveriges historia 1965–
2012(s 327f) i norstedt historieverk. vad 
mera är, de visar i sina formuleringar att 
de underkänner också den andra av de be-
kräftelser av ÖB:s rapportering som den 
tekniskt och vetenskapligt sammansatta 

Ubåtskommissionen hade, nämligen att U 
137:s inträngande var avsiktligt. Ett par 
exempel: ”var det verkligen rimligt att en 
spionbåt med bullrande dieselmotor i fle-
ra timmar före grundstötningen gått i över-
vattensläge med föreskrivna skeppsljus tän-
da ... allt detta har ansetts tala för ett miss-
tag...” och om Ekéus utredning: ”Bakom 
de diplomatiska formuleringarna kan man 
ana att tvivlet med tiden spridit sig högt 
upp i hierarkierna”. 

svälj inte alla 
konspirationsteorier
de två nämnda forskarna är sannerligen 
inte ensamma om denna uppfattning, som 
i stor utsträckning numera verkar vara för-
härskande i massmedierna. folk i allmän-
het verkar ha bättre omdöme. det har ock-
så varit svårt för oss med djupare kunska-
per om detaljerna att beviljas utrymme i me-
dierna och bemöta alla de ”mytomspunna” 
berättelser som fått utrymme på ”de stora 
drakarnas” debattsidor, i tv/radio och po-
litiska fora. som exempel på det senare kan 
nämnas att aBf (på sveavägen), som var 
flitigt med att bjuda in Mathias Mossberg, 
lars Borgnäs och Medborgargruppen med 
sina från försvaret avvikande bilder, nekat 
mig att få försvara den officiella synen med 
motiveringen ”vi får fler åhörare om det är 

sveriges historia 1965–2012
några kommentarer 

av Bengt Gustafsson
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kända socialdemokrater som talar”. det är 
väl bra att de tänker på inkomsten, men 
jag trodde ett bildningsförbund hade stör-
re ambitioner. (hur vet aBf förresten att 
Mossberg och Borgnäs är socialdemokra-
ter och inte jag?) 

anklagelser om ”amiralerna” har till 
och med spridit sig till kultursfären, bland 
annat till henning Mankells senare böck-
er och pjäser samt till spekulationerna om 
Palmemordet. det kan väl inte vara så en-
kelt att en ensam knarkare är skyldig, trots 
hans i alla högsta grad personlig motiv och 
lisbeth Palmes av polisen förstörda vitt-
nesmål? edan för hans holmér måste det 
vara ett internationellt ränksmide när en 
så betydelsefull man har mördats. och för 
en del: varför inte poliser eller officerare? 
varför inte i maskopi? Eller hur Borgnäs 
och aBf?1 det är många som bör känna 
ansvar för att myterna kan frodas och spri-
da sig!

orsakerna till detta förhållande skall 
strax beröras, men det är klart att jag per-
sonligen är besviken över att den bok jag 
skrev med detaljerade fakta, både sådana 
som var såväl till försvarets fördel som till 
dess nackdel, inte lett till större förändring 
av beskrivningen av vad som hände i våra 
vatten ens i forskarvärlden. norstedts bok 
spänner över stor bredd och det är förståe-
ligt att Östberg/andersson och deras med-
hjälpare inte kunnat ta del av alla källor 
som funnits för de händelser som skall be-
handlas, men just därför borde Östberg 
som erfaren forskare varit försiktigare vid 
sin formulering i ett så komplicerat äm-
ne som ubåtsfrågan och inte bara kalkerat 
sUkk. det kanske till och med är Östbergs 
kollega på södertörns högskola (tillika en 
av projektledarna för sUkk) karl Molin 
som hjälpt till med texten? Ett påstående 
blir emellertid inte mer sant för att det upp-
repas!

vad kan det bero på? 
En av de väsentliga orsakerna till miss-
tänksamheten mot försvarsmaktens och 
1995 års Ubåtskommissions slutsatser är 
säkert att försvarsmakten i augusti 1994 
tvingades erkänna att det kavitationsljud 
man grundat sina rapporter på från hösten 
1992 i flera fall kunde ha åstadkommits av 
ytsimmande minkar. Jag skall återkomma 
till det längre fram, men redan här konsta-
tera att försvarsmakten därför själv får ta 
på sig en stor del av ansvaret för att de i sin 
informationstjänst inte lyckades få genom-
slag i massmedierna för att detta konstate-
rande inte ändrade på vad som sagts i tidi-
gare rapporter om incidenter, i vilket un-
derlag för avdömning inhämtats med pas-
siva och aktiva hydrofoner från fartyg eller 
helikoptrar. 

Min efterträdare betonade (enligt arki-
verat manuskript för presskonferensen vid 
vilket misstaget tillkännagavs) detta för-
hållande, men det drunknade väl i nyhets-
förmedlingen på grund av det sensationella 
i att marinen (tillsammans med sina teknis-
ka rådgivare vid fvM och dåvarande foa) 
gjort denna felbedömning. naturligtvis er-
känner jag min del av ansvaret för att för-
svarets rapporter från 1992 till regeringen 
blev överdrivna, och det är väl en av an-
ledningarna till att jag inte kan hålla tyst 
när myterna återkommer då och då, sär-
skilt när det händer i forskarvärlden. 

Östberg/andersson har sålunda fått det 
att framstå som om 1995 års Ubåtskom-
missions slutsatser vad gäller förekom-
sten av kränkningar i de tio incidenter som 
de efterhands-granskade samt vad gäller 
den så kallade U 137:s avsiktliga inträng-
ande i gåsefjärden är felaktiga. att kom-
missionen för sin del inte ville ta ställning 
i nationalitetsfrågan har jag förståelse för. 
Medlemmarna hade säkert svårt för att bli 
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överens om att det fanns tillräckliga be-
vis för att ange detta och tyckte väl att det 
var en sak för politikerna att hantera. rolf 
Ekéus kunde av för honom angivna sekre-
tesskäl inte skriva ut det i klartext, men han 
kunde varit mindre diplomatisk i sina for-
muleringar och inte genom valet av dessa 
öppnat upp möjligheterna för sin sekrete-
rare Mossberg att i en senare bok få det att 
framstå som Ekéus kommit fram till sam-
ma slutsatser som tunander. Ekéus kunde 
till exempel ha valt ingvar carlssons re-
dan 1999 använda formulering: ”WP hade 
de starkaste militära motiven att undersö-
ka våra vatten. det kunde handla om mili-
tär planering, om underrättelseverksamhet 
och utbildnings- och övningsprogram. det 
går inte med tillgänglig information uteslu-
ta att natoubåtar någon gång kränkte vå-
ra vatten.” 

Frågan om vilken nation 
kräver också ett svar
nationalitetsfrågan vad gäller övriga 
kränkningar är emellertid enligt min me-
ning inte svår att svara på, om man under 
en längre tid varit uppmärksam på de in-
dicier/bevis som dykt upp. det gäller även 
om man inte tror att avlyssning med far-
tygshydrofoner kan ha något bevisvärde 
både vad gäller förekomst och nationa-
litet, vilket de faktiskt i gynnsamma fall 
kan ha, något som berörda teknikers ex-
perter i alla länder håller med om, även i 
sovjetunionen/ryssland. 

och jag ska avslutningsvis rada upp en 
räcka av andra indicier (för att inte säga 
bevis) som talar för vilken som i allt vä-
sentligt var den ansvariga staten för kränk-
ningarna. Jag håller emellertid med ingvar 
carlsson att bevis saknas för att påstå att 
inte andra staters ubåtar någon gång också 
kränkte oss, som Usa, Uk, västtyskland 

och Polen, vilket också behandlas i min 
bok. Ett antal i arkiv försvunna handlingar 
och en intervju av en före detta engelsk ma-
rinminister kan tvärtemot tala för det.

den socialdemokratiska regeringen till-
satte också, som en följd av det utebliv-
na svaret vad gäller nationalitetsfrågan i 
Ubåtskommissionens rapport, en intern 
utredningsman inom Ud, ambassadören 
lars-Erik lundin, som också ansåg sig 
kunna fastställa vem som i allt väsentligt 
svarade för kränkningarna. av utrikespo-
litiska skäl hemligstämplades tyvärr resul-
tatet trots att det kalla kriget var slut och 
den angivna staten upphört att existera. 
Utredningen är fortfarande hemlig, men 
för nu berörda forskare av Östbergs digni-
tet är det väl endast att få ett formellt till-
stånd, besöka Ud:s arkiv och läsa i dossi-
er hP 52g. samtidigt kan man ögna ige-
nom andra handlingar och söka efter det 
stora antalet aide mémoire som riktas mot 
samma stat och rör de så kallade profes-
sorsfartygens uppträdande. de var ett av 
sovjetunionens alternativ till att använda 
ubåtar. fördelen med dem var för oss att 
de syntes mycket tydligt (även på radar) 
och var försedda med den kränkande sta-
tens flagga, så ingen behöver ens idag tviv-
la på var de kom ifrån.

det smärtar mig något att behöva på-
visa Östbergs ”lösa boliner” i ubåtsfrå-
gan, då jag själv hade sådan nytta av hans i 
mitt tycke objektiva bild av den komplexe 
olof Palme och hans faktiska realpolitis-
ka agerande i sina två böcker om den so-
cialdemokratiske partiledaren. till exem-
pel kunde jag med citat av bland annat ho-
nom visa att det inte alls var så, som det 
ofta sägs, att Palme var missnöjd med att 
sven andersson skulle redovisa att det 
var sovjetunionen som kränkte oss vid 
hårsfjärden. att ”han inte kunde sova” 
när han på natten läst betänkandet berod-
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de inte på det förestående utpekandet. han 
var missnöjd med något kommissionen 
skrivit i den säkerhetspolitiska delen av sitt 
betänkande. för övrigt står det i lennart 
ljungs dagbok när han besökt Palme ome-
delbart efter anderssons utpekande press-
konferens: ”På gott humör.” 

Hur man formulerar sig talar 
om hur man tänker och vad 
man kan
det är sålunda sUkk som inom den svens-
ka vetenskapsvärlden börjar ta avstånd 
från 1995 års Ubåtskommissions slutsats 
om att kränkningar faktiskt ägt rum och 
som rolf Ekéus för sin del ansett som rätt-
visande för sina formuleringar i sitt sena-
re betänkande: Perspektiv på ubåtsfrågan 
(soU 2001:85). det framgår inte varför 
Östberg/andersson inte litar på Ekéus i 
detta fall, när de gör det vad gäller U 137:s 
inträngande, som Ekéus i varje fall munt-
ligt vid en presskonferens sagt sig anse vara 
oavsiktligt.

På sid 328f skriver Östberg/andersson 
också: Mellan 1981 och 1994 registrera-
des 6 300 enskilda observationer av ”be-
dömt ubåtsrelaterade föremål av olika 
slag”..., och en betydande trovärdighets-
knäck fick de påstådda ubåtskränkning-
arna när det avslöjades att de speciel-
la typljud som marinen identifierat som 
ubåtsindikationer i själva verket troligen 
åstadkommits av mink eller skarpsill.” och 
om ”Bodströmaffären” (se nedan): – en 
uppfattning som idag knappast skulle an-
ses som kontroversiell, men som i det upp-
skruvade läge som vid denna tid rådde var 
ett omöjligt ställningstagande. 

citaten bygger ytterligare på att den to-
tala texten ger läsaren intrycket att det var 
nog inte några ubåtar över huvud taget, ut-
över U 137; det var nog ”budgetubåtar”. 

Med andra ord samma uppfattning som 
den Bodström gett intryck av vid en mid-
dag på dn med journalister, men denna 
Bodströms syn var de facto också spridd på 
Ud. Åtminstone berättar lennart ljung i 
sin dagbok redan året innan ”affären”, att 
Magnus faxén vid ett besök hos honom 
sagt att Bodström ”inte tycker om karriär-
diplomater och militärer. han är inte över-
tygad om att ubåtarna är verkliga, och om, 
ej heller sovjetiska”. Östberg/andersson 
väljer också att endast ange siffran”6 300 
enskilda observationer”. varför? den be-
skriver nämligen endast anmälningar som 
under perioden 1981–1994 kommit in 
till försvarsstaben och siffran smältes ner 
till ett ringa antal efter granskningen där 
samt att av ÖB anmälda antalet bekräfta-
de kränkningar – om vi tar bort minkar-
na – ganska väl överens-stämmer till anta-
let med de Ubåtskommissionen också ac-
cepterar bevisade vid sin efter-analys 1995 
och senare Ekéus. 

Med minkarna förhåller det sig så, att 
en ny utrustning, som var mycket känsli-
gare än tidigare använda, levererades 1992 
till de så kallade hydrofonbojgrupperna 
och lades ut ytnära. så några minkar kun-
de det inte vara fråga om tidigare år, när 
ljud spelades in av fartyg eller helikop-
trar. att journalister inte bryr sig om såda-
na fakta kanske kan vara förståeligt – men 
forskare? kanske de också bör förstå att i 
ett byråkratiskt system måste man föra in 
de rapporter som kommer in i realtid och 
att inom en två- till tre-veckorsperiod sam-
ma kränkande ubåt kan ge upphov till ett 
stort antal observationer. detsamma gäller 
naturligtvis de tekniska indikationerna av 
en ubåt som rör sig inom ett stort område. 

det som borde vara av större intresse är 
ÖB:s rapporter till regeringen, som myck-
et riktigt blev fel från hösten 1992, när en-
ligt min och Ubåtskommissionens mening 
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i varje fall enbevisad kränkning ägde rum. 
låt oss också än en gång konstatera att 
Ubåtskommissionen endast valde ut tio av 
ÖB:s angivna kränkningar för sin efterana-
lys; endast sådana som kunde granskas i 
efterhand av teknisk och vetenskaplig ex-
perter, och bland dessa fanns ingen av de 
6 300 observationerna, därför att man sa-
de sig att det inte gick tillförlitligt att efter-
granska dem. 

däremot hade försvarets analysgrupp 
seriöst behandlat de observationer som 
samtidigt gjorts av minst två personer och 
som inte varit i kontakt med varandra vid 
eller efter observationen samt beskrivit 
samma sak, vilka också var avsevärt fär-
re än den i texten enda använda siffran 6 
300. varför endast denna enda höga siff-
ra, som inget har med ÖB:s rapportering 
till regeringen att göra? siffran är riktig, 
men vilket syfte har det endanämnandet av 
den, Östberg? Det var klart att de flesta av 
rapporterna rimligen inte i realiteten kun-
de beskriva en inträffad kränkning, men 
händelsen var något som folk även inom 
försvaret upplevde som en indikation som 
en följd av den företrädesvis av massmedia 
skapade hysterin. allt bedömdes av analys-
gruppen emellertid inte vara beroende på 

”att man såg vad man förväntade sig att se” 
– och var det rimligen ej heller – eller hur 
Östberg? 

vem räknar in alla kränkningar som ing-
en observerade? ordföranden för Ubåts-
kommissionen, den dåvarande preses för 
iva professor hans g forsberg, sade också 
vid ett seminarium 2008 ”att det hade fö-
rekommit ett betydande antal kränkningar, 
inte bara tio som vi analyserade i detalj, ut-
an ett flertal därutöver. På den punkten var 
kommissionen alldeles övertygad.” 

En liten rättelse: det ljud minkarna 
åstad kom är inte det som kallades typlju-
det. detta ljud är nämligen det ljud som 

senare har sagts skulle kunna härstamma 
från sillstim samt uppstå under en kort tid 
när stimmet i samlad formation svänger, 
men det förklarar inte – i varje fall för mig 

– hur en svensk ubåt under mer än 20 mi-
nuter kunde följa ett sådant ljud på en gan-
ska fast kurs.

”Whiskey on the rocks.”
så något om U 137. det nämns av Östberg/
andersson att 1995 års betänkande kom-
mit fram till att inträngandet var avsiktligt, 
men den slutsatsen underkänns också med 
deras formuleringar i citerad text. får jag 
därför komplettera Ubåtskommissionens 
öppna be- tänkande med några andra fak-
ta i målet. Javisst, U 137 gick upp i över-
vattensläge innan hon angjorde Utklippans 
fyr, rundade fyren och tar på exakt rätt 
punkt i denna rundning rätt kurs mot den 
trånga infarten till gåsefjärden. varför går 
den i övervattensläge? Östberg/andersson 
nämner det själva: för att det är nödvän-
digt för att komma in i gåsefjärden, som 
har en tröskel på ungefär 6 m djupgåen-
de. varför så tidigt? Jo, för att angöra fyren 
och kunna pejla in sig med sin radarspanin-
gsanläggning när den når den punkt i rund-
ningen av Utklippan där den skall svänga 
babord mot gåsefjärdens trånga mynning. 
varför tänt ljus? kan det inte tänkas för att 
om någon sjöfarare ser dem i övervattens-
läge de inte skall utgöra en mörk skugga, 
som leder till misstänksamhet och larm till 
örlogsbasen? vilken civil sjöfarare kan en 
höstkväll se skillnad på en svensk eller ut-
ländsk ubåt, om den beter sig som vanligt? 

Östberg/andersson, liksom Ekéus 2001, 
borde kanske ha frågat sig varför U 137 
gjorde alla de kurs- och djupändringar som 
den även enligt sovjetunionens beskrivning 
gjorde, om den trodde sig befinna sig utan-
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för Bornholm på fritt vatten som den offici-
ella sovjetiska/ryska förklaringen påstår. 

för övrigt går det inte att ta Utklippans 
fyr för en fiskebåts lanterna, som också 
påståtts. dessutom bör de som stod i tor-
net ha sett koronan över karlskrona, som 
Ubåtskommissionens medlemmar själv gör 
på en kontrolltur under liknande väder-
förhållande en höstkväll under sin gransk-
ning av sovjets/rysslands förklaringar. så 
senast när de når och ser Utklippans fyr 
måste U 137:s ledning ha förstått att de 
var på väg att kränka sveriges eller, om 
de nu hade haft svårt att navigera, i varje 
fall danmarks territorialvatten. Även sena-
re då de ser ljuskällor från småöarna. kan 
någon förklara varför ubåten inte vänder 
då? för då måste man ha förstått att man 
var på väg att kränka en annan nations ter-
ritorialvatten. 

Ubåten vet med andra ord mycket väl var 
den då är, och vart den är på väg för att lösa 
den uppgift man har fått längs den svenska 
marinens krigsled genom gåsefjärden. för 
ändamålet medför de (enligt kommendör-
kapten karl anderssons samma dag avläm-
nade rapport till försvarsområdesbefälha-
varen) ett detaljerat sjökort över Blekinge 
skärgård. (kanske till och med marinens 
egna sjökort med krigslederna inlagda, 
som enligt uppgift ska ha hittats på en sov-
jetisk ubåt av samma typ som lämnats in 
för skrotning i finland.) 

Det finns en för ändamålet extra ovan-
ligt hög chef med ombord: stabskommen-
dören avsukevitj. om han är examensför-
rättare eller GRU-officer gör ingen skill-
nad. däremot är han också navigations-
expert, och det är han, som enligt den po-
litiske officeren Vasiljj Besedin, avgör när 
U 137 skall göra babordssvängen innanför 
Utklippan nere från ubåten, det vill säga 
från kontrollrummet för radarspaningsan-
läggningen. så 1995 års Ubåtskommission 

hade säkert rätt när den påstod att U 137:s 
inträngande var avsiktligt. 

indicier för vem som 
företrädesvis svarade för 
intrången
låt mig först nämna den övriga underrät-
telseverksamhet som sovjetunionen un-
der denna period bedrev i vårt land, tidi-
gare exemplifierat med professorsfartygen, 
arkadij n sjevtjenkos memoarer (Att bry-
ta med Moskva, 1985, Bonniers, s 191): 

”den sovjetiska ledningens typiskt tveegga-
de sätt att behandla viktiga utrikespolitis-
ka frågor demonstrerades då man godkän-
de en plan att sända ubåtar för att sondera 
längs de svenska och norska kustområde-
na, strax efter det att olof Palme besökt 
Moskva”. 

institutet för försvarsstudier i norge har 
nyligen publicerat en studie av sin ubåts-
fråga, som kommit till samma slutsats 
som jag om den svenska. (gjelsten, roald: 
Fremmede ubåter i norske fjorder)

flt nyhetsbyrå skickar 1998 ut följan-
de meddelande: ”Marinamiralen vladimir 
kurojedev säger att det handlar om ett 
specialförband som finns i alla fyra rys-
ka flottorna ... Att det ryska försvaret va-
rit utrustade miniubåtar är ingen nyhet ... 
(den militära)Underrättelsetjänsten grU 
organiserar undervattensstyrkor som ge-
nomför dold verksamhet mot främman-
de baser.” vilket vidimeras av chefen för 
Östersjömarinen på besök i sverige 2004, 
när det svenska ubåtsvapnet fyller 100 
år: ”Ja, vi är utrustade med miniubåtar” (i 
en intervju i Svenska Dagbladet). redan 
i samband med kurojedevs ”utspel” har 
ryska interfax kompletterat med att ange 
att det marina spetsnazförbanden sattes 
upp 1969 och att redan året därpå bör-
jade grU organisera undervattensstyrkor 
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under beteckningen Delfin. det var väl de 
som fick uppgifter strax efter det att Palme 
besökte Moskva 1970.

Aftonbladet citerar i sin tur redan 1988 
en ”sovjetisk regeringstjänsteman, expert 
på skandinavien, har uppgivet att sovjetis-
ka ubåtar under de senaste åren opererat i 
svenska vatten.” för att inte tala om en av 
de sovjetiske medlemmarna av olof Palmes 
internationella studie Gemensam säkerhet 
(1982), georgij arbatov, som samma kväll 
som sven andersson på eftermiddagen haft 
sin sovjetutpekande presskonferens, talade 
i Washington d.c. sven andersson har för 
riksdagens utrikespolitiska klubb talat om 
vad han sagt: 

”svenskarna är naiva om de tror att deras 
neutralitetspolitik och deras starka protes-
ter kan hindra sovjet från att fortsätta med 
ubåtsaktiviteterna i deras vatten”. han 
kunde vara väl förberedd, ty enligt lennart 
ljungs dagbok ska sverker Åström redan 
några dagar före i Ud:s lokaler ha talat om 
för en rysk diplomat att sven andersson 
skulle peka ut dem.

avgörande bevis – eller?
slutligen, för var och en som vill uttala sig 
i ubåtsfrågan borde en utvärdering av ett 
visst tv-program vara ett måste. Jag ta-
lar om Reportrarna av den 22 september 
1996, inspelat vid ryska Östersjömarinens 
300-jubileum. i detta berättar tre ubåtsmän 
om kränkningar av främmande, även skan-
dinaviska och svenska vatten, men den vik-
tigaste informationen är att de utsatts för 
sjunkbombsanfall, varvid ibland panik ut-
brutit ombord, samt att dykare som befun-
nit sig utanför ubåten ibland hade blivit 
dödade. det är nämligen så att – så vitt jag 
vet – det endast var sverige som regelbun-
det bemötte sina ubåtsintrång med sjunk-
bomber. norge gjorde det också, men vid 
få tillfällen. svt kunde kanske visa detta 
program i repris någon gång, när ubåtsfrå-
gan är aktuell, som den ju varit nu och då 
genom åren efter 1996.

författaren är general och förutvarande 
Överbefälhavare samt ledamot av kkrva.

not

1. för läsaren är det kanske nödvändigt att 
förklara detta. lars Borgnäs skrev en 
bok,Nationens intresse, i vilken han med tre 
konspirationsteorier lyckas lägga del av skul-
den i alla fallen på höga officerare: ubåts-
kränkningarna, som naturligtvis var i mas-
kopi med nato, mordet på olof Palme, som 
skedde i maskopi med svenska polisen och 
Estoniakatastrofen, därför att den militära 
underrättelsetjänsten fraktade från ryssarna 
i Baltikum stulen militär materiel i henne. Är 
det sådant bildningsförbunden sysslar med?



n r 2 aPril/JUni  2013

54

soldaten som en del av ett militärstrate-
gisk narrativ konstruerat av politiskt för-
änderliga ambitioner. kan det vara ut-
gångspunkten för att göra ännu ett för-
sök till att närma sig komplexitetens 
afghanistan och den insats som pågått där 
de senaste 11 åren? En virrig lek med be-
grepp eller en första dörröppnare till ännu 
ett sätt ett föröka förstå våra krig och vår 
omvärld? Mina tankar ämnar till en kort 
men förhoppningsvis initierad analys av 
hur en militärstrategisk anpassning växt 
fram, konstruerats och utvecklats med sol-
daten som främste budbärare. i syfte att 
förhålla mig aktiv och tolkande till det ak-
tuella operationella sammanhang som ut-
mejslats i och med utmaningarna som kri-
get i afghanistan erbjudit undersöker jag 
närmare tesen att de sammanhang politi-
ker formar sin politik utifrån och de sam-
manhang militärer har att verka inom är 
en konstruktion, en verklighet formad av 
subjektiva iakttagelser. långa utdragna 
krig med stora motgångar utmanar såväl 
på plats i krigszonen som hemma i plenisa-
len och vid köksbordet. avståndet mellan 
den enskilde soldatens agerande i en av-
skild by någonstans i helmandprovinsen i 
afghanistan och dennes indirekta påverkan 
på framtida militära och politiska beslut 
har sällan varit kortare. det narrativ som 
utgör den militär strategiska verkligheten 

kan analyseras utifrån en klangbotten att 
den är en konstruktion av flera verkligheter 
som sammanfogas till en.

soldaten är t ex mer än någonsin i sin 
roll som just soldat ett agerande subjekt, 
en reflekterande människa vars ageran de 
får konsekvenser, formar eller raserar för-
domar, förtjänar eller förbrukar förtro ende 
o s v. det är möjligt att det sett ut så en 
längre tid men situationen idag i afghani-
stan där ambitionen är, eller i alla fall un-
der en längre tid har varit, att bemöta be-
folkningen på deras villkor blir resan från 
den enskilde soldatens agerande till politi-
kens konsekvenser kort. verkligheten den 
svenske soldaten möter på patrull i Balkh 
provinsen vidareutvecklar det politiska 
och strategiska narrativ som ständigt mås-
te hanteras. detta utmanar etablerade för-
hållningssätt där krigets vändningar in-
te endast kan ses som ett resultat av tag-
na politiska och militära beslut utan som 
en pågående process av flera olika subjekti-
va verkligheter som måste mötas, analyse-
ras och tolkas. genom att närma oss någ-
ra av militärteorins tänkare på detta områ-
de och genom deras perspektiv se på vad 
som de senaste åren skett i afghanistan i 
frågan om strategival får vi nya intressan-
ta analysområden vilkas framväxt kan be-
rätta ytterligare om vilka vi är och vart vi 

konstruktivistiska tankar om engagemanget 
i afghanistan 

”mjuka” perspektiv på svåra utmaningar

av Jacob Birkeland
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är på väg, som samhälle och individer, som 
militärmakt och soldater.

debatten mellan realismen och konstruk-
tivismen reser en hel del etablerade frågor 
om varför vi går i krig med varandra på än-
da. realpolitiken som huvudsaklig förkla-
ringsmodell till varför interventioner äger 
rum har under en längre tid dominerat de-
batten. det som lite slentrianmässigt skul-
le kunna beskrivas som en digital förkla-
ringsvärld där resonemang som ”på eller 
av”, ”antingen eller”, ”vi eller dem” och 

”agera eller mästras” utgör den teoretiska 
utgångspunkten måste nu tas i beaktande 
och prövas. konstruktivismens angrepps-
sätt på både varför vi går ut i krig och hur 
vi genomför kriget utmanar. En analytisk 
utgångspunkt som problematiserar genom 
att föra in begrepp i debatten som till en 
början kan kännas obekväma och jobbiga 
att hantera – ja ”mjuka”. identitet, norm, 
legitimitet, status och kultur är begrepp 
som blottar individen, samhället och an-
ledningarna till att gå ut i krig på ett nytt 
sätt. Perspektivet att vi lever i en värld som 
är en del av olika konstruktioner som for-
mar vårt liv leder till att en existentiell dis-
kurs träder in i diskussionen om militär-
strategins utformande. analysen av kon-
struktionen gällande vår samtid komplice-
rar men även berikar synen på interventio-
ner. vidare är frågan varför vi går ut i krig 
inte den enda som kan diskuteras genom 
konstruktivismens glasögon utan även sva-
ra på frågan vilka vi är, vilken bild vi vill 
upprätthålla av oss själva och hur vi tror 
andra uppfattar oss, ja varför gör vi som vi 
gör ... egentligen?

i mångt och mycket är det just den stra-
tegiska utmaningen i afghanistan med en 
ambition att närma sig civilbefolkning-
en i syfte att vinna deras förtroende som 
möjliggör och öppnar upp för en analys 
av konflikter där fokus tillåts på det som 

traditionellt ansetts vara mjukare perspek-
tiv. då vi låter konstruktivismen ifrågasät-
ta vårt uppträdande som strategisk kultur, 
stat och individ, varifrån kommer vår legi-
timitet o s v, ger den ytterligare djup och 
perspektiv av vårt samlande agerande.

för att utmana den militärstrategiska 
tankevärlden har jag valt att ta till hjälp 
en av dess mycket väl använda produkter 
nämligen handboken som beskriver doktri-
nen hur kriget ska utkämpas i afghanistan 
med civilbefolkningen som central utgång-
punkt – counter insurgency field Manual. 
Jag fokuserar på det militära sammanhang-
et som bärare av legitimitet i en värld där 
det politiska målet och förtroendekapitalet 
är i korrelation med vad som sker på fältet. 
Med insikten av att normerna och identi-
tetens formande krafter existerar på olika 
nivåer i samhället närmar jag mig två kon-
texter, den strategiska kulturen och det mi-
litära sammanhanget.

oavsett vilka epistemologiska hästar en 
person väljer att ta sig fram på i debatten 
så är kriget ett verktyg för att nå ett mål.1 
kriget som verktyg förutsätter goda hant-
verkare d v s soldater för att nå målet, ett 
mål som idag kan tyckas bli allt mer och 
mer svårdefinierat. Låt oss bara titta på 
den senaste kampanjen i afghanistan. vad 
vill vi med våra insatser, vilka vill vad och 
hur? om vi medvetet hoppar över ett an-
tal led för att besvara och resonera kring 
dessa frågeställningar och låter oss fokuse-
ra på en av de mer vägledande dokumenten 
för hur insatsen ska bedrivas kan vi bör-
ja skapa oss en övergripande bild. hur på-
verkar militära normer och identitetsmar-
körer iscensättandet av en specifik dok-
trin i afghanistan? En doktrin som läm-
nar det traditionellt militära för att lyfta 
fram ett akademiskt imperativ som syftar 
till förståelse och delvis tolkning. kan rela-
tionen mellan det militära sammanhanget 
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som en betydande del av de allierades stra-
tegiska kultur och den strategiska kulturen 
i sig själv vara utformad så att de legitime-
rar varandra? Med strategisk kultur syftar 
jag på sammanvävningen av normer, texter, 
politiskt system, kollektivt minne, historia, 
geografi mm. Återigen, vad vill vi med vå-
ra insatser, vilka vill vad och hur? innan jag 
närmare presenterar doktrinen ska jag lyf-
ta fram just de hantverkare som ska imple-
mentera den på fältet.

författaren och militärhistorikern Mar-
tin van creveld menar att genom tiderna 
så har en viktig förutsättning för att den 
enskilde soldaten ska lyckas med sin upp-
gift varit att personen i fråga slagits för nå-
got viktigare och större än sig själv.2 ”the 
cause” som motivet över alla andra och 
den inneboende kraft som formar solda-
tens mening och anledning till att agera har 
varit en av nycklarna till framgång i stri-
den. det gemensam kollektiva idealet blir 
något som genomsyrar hela den militära 
kulturen och slutligen skapar och formar 
soldatens personliga agens i förhållande till 
dess uppgift.3 van creveld talar vidare om 
det sammanhang som delandet av synen på 
målet skapar. Ett sammanhang som enligt 
honom formar en grupp individer som i sin 
tur kan sätta upp egna mål och kämpa för 
att nå dem.4 van creveld är bra men nå-
got som skulle ha kunnat bli en intressant 
analys av vad som utformar militärstrate-
gi som sedan implementeras i en operatio-
nell miljö landar istället i en analys av flag-
gor, musik, exercis och kulturell symbolik. 
han visar på väsentliga saker som binder 
samman gruppen oavsett om det handlar 
om en patrull på sex personer eller en armé, 
men trivialiserar förhållandet mellan poli-
tik och strategi gällande hur militären som 
grupp och kontext skapar och förändrar 
sitt agerande på fältet, han etablerar dock 

en intressant grund och öppnar upp dörren 
för ett konstruktivistiskt förhållningssätt.

Jag vill lyfta van crevelds grundläg-
gande resonemang om soldatens agens 
kontra det som sker högre upp i de mili-
tära och samhälliga hierarkierna och prö-
va det gentemot det faktum att Pentagon 
2006 släppte just counterinsurgency field 
Manual (cMf), doktrinen som innebar 
att den militära strategin i Usa gällan-
de afghanistan så småningom delvis lades 
om. lanserandet av dokumentet föranled-
de ändrat strategiskt fokus, från 12 000 
meter över havet till ansikte mot ansikte. 
cMf:s5 282 sidor långa dokument berättar 
om ett upprorsbekämpningsfokus som ska 
ge de rätta verktygen till hantverkaren för 
att analysera och kanske till och med för-
stå den sociala kontext militären har ham-
nat i. Efter ett årtionde av bombningar i 
afghanistan kunde de allierade med Usa i 
spetsen konstatera att framgången såsom 
de räknat med uteblivit. En analys som bå-
de militärer och politiker mer eller min-
dre delade. vikten av att tänka nytt ledde 
till dokumentet som berättar hur militären 
genom att förstå religion, socioekonomis-
ka och kulturella förhållanden ska skapa 
sig en bild av den ”mänskliga terrängen”.6 
CFM som ett mycket inflytelserikt och ton-
givande, för att inte säga ordergivande do-
kument tycks dock tjäna mer än ett syfte. 
Målgruppen för cfM som militärstrategi 
är tudelad. den är dels till för att analyse-
ra motpartens kulturella kontext och verka 
som en guide för befälhavare på olika ni-
våer i den militära hierarkin, men även att 
verka som en legitimitetens katalysator för 
den egna hemmaopinionen. det är mellan 
dessa två ytterligheter, cfM som ett doku-
ment för den egna opinionen och som ana-
lys av fienden konstruktivismens utgångs-
punkt kan bana väg för ett intressant när-
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mande en av 2000-talets största och mest 
omdebatterade interventioner.

cfM är delvis författat av antropologen 
och underrättelseofficeren David Kilcullen. 
Med sina dubbla hattar som antropolog 
och officer har han gett riktlinjer i policydo-
kumentet som påminner mycket om just 
antropologiskt tänkande. Identifieringen 
av kunskaper kring den lokala kultu-
ren som bärande för en ny typ av upp-
rorsbekämpning dominerar cfM. Under 
rubriken ”intelligence characteristics in 
counterinsurgency” (sidnumrering i doku-
mentet saknas) står följande:

commanders and planners require insight 
into cultures, perceptions, values, beliefs, 
interests and decision-making processes 
of individuals and groups. these require-
ments are the basis for collection and an-
alytical efforts. 

(counterinsurgency field Manual 2006)

det här citatet anser jag visar på ett pa-
radigmskifte i de allierades militärstrate-
gi. att sänka garden och som militär börja 
förstå och lyssna på andra. den hermeneu-
tiska ansatsen på hur arbetet ska utföras är 
tydlig, från att förklara hur verkligheten är, 
till att förstå hur någon annans verklighet 
ser ut, tolkningen står i centrum. soldaten, 
både som hög officer eller menig, har nu 
ännu ett verktyg för att utföra hantverket 
krig med. frågan är om den militära kon-
texten klarar av att hantera utförandet av 
jobbet som bl a till stor del handlar om att 
inta en kulturrelativistisk ståndpunkt och 
både emiskt och etiskt studera de miljöer 
de kommer till?

Jag sympatiserar med van crevelds tan-
ke om att kraften av att dela synen på ett 
mål/ideal skapar ett sammanhang som i 
sig är en förutsättning för att lyckas i stri-
den. antropologen anna simmons menar i 

en artikel i ”anthropology and the United 
states Military” att dagens västerländska 
militärer är delvis skolade i imperialistisk 
historia. En följd av att ha studerat mili-
tära kampanjer som skett i imperialismens 
tecken menar hon gör det svårt för det 
militära sammanhanget att ändra fokus 
från ”they were inferior, we beat them” 
till ”they are still inferior but they are our 
equals”.7 Ett skiftande av fokus som förut-
sätts för att lyckas med implementeringen 
av cfM. den politiska sfären gällande kri-
get i afghanistan är i behov av att stärka 
sitt förtroendekapital något de skulle kun-
na ses ämna göra med detta militärstrate-
giska skifte. En ny strategi verkar både som 
ett nytt tänk angående hur man ska få bukt 
på situationen i länderna men även som en 
kraft för att bemyndiga den militära närva-
ron och ge den legitimitet. Med andra ord 
så verkar det som om den militära kontex-
ten som konkretiserare av en politisk stra-
tegi förtjänar och återuppbygger den förda 
politikens legitimitet efter ett decennium i 
en nedåtgående spiral förtroendemässigt.

den konstruktivistiska ansatsen ställer 
frågor som rationalismen missar.8 genom 
att undersöka förhållandet mellan normer, 
identitet och förväntningar skapas en bild 
av den kontext som undersöks. Begreppet 
legitimitet skalas av och analyseras. cfM 
proklamerar en ödmjuk ton i närmandet 
av det okända. Men även med hjälp av an-
tropologer och andra akademiker är det 
svårt att bortse från den militära kultu-
rens ideal som jag vågar hävda inte är att 
främst analysera kulturella kontexter, än 
mindre på ett vetenskapligt sätt förstå dem. 
Underrättelseofficierare som en del av ett 
militärt sammanhang måste balansera mel-
lan en operationell pragmatik där intres-
set och en del av idealet är att genomfö-
ra en uppgift och anpassa utförandet till 
uppgiftens karaktär. Ett militärt narrativ, 
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som en del av en strategisk kultur måste 
utmana sitt traditionella tillvägagångssätt 
där lösningen har varit dominans och eld-
kraft till att nu vara kulturell analys och 
förståelse. detta tydliggör det faktum att 
normer skapar intresse som sedan formar 
ett visst agerande.9 i cfM ser vi hur den 
delen av den militära kulturen påverkas av 
den totala strategiska kulturen och intres-
set. Återkommande talas det om barbariet 
som de militära upprorsbekämparna mö-
ter. Påpekandet av motståndarnas ”icke 
normativa beteende” och brist på accep-
tans för krigets både skrivna och oskrivna 
regler skapar och upprätthåller en vi och 
dem känslan mellan soldat och upprorsma-
kare.10 den strategiska kulturen kan anses 
gå i god för agerandet på fältet samtidigt 
som agerandet på fältet med cfM som rät-
tesnöre ger legitimitet åt den totala strate-
giska kulturen. vi och dem dikotomin be-
kräftas samtidigt som inslag av ett reflexivt 
förhållningssätt återfinns där den väster-
ländska kulturen beskrivs som icke univer-
sell.11 Jag börjar förstå cfM som en bära-
re av legitimitet. En ny ”vänligare” ansats 
i konflikterna är något som kan vinna till-
baka förlorade sympatier för en strategisk 
kultur (de allierades) som må vara relativt 
skyddad mot bomber men inte mot svik-
tande opinioner.

att skifta fokus från 12 000 meter till 
ansikte mot ansikte med sin potentiella 
fiende i syfte att vinna förtroende gentemot 
den egna organisationen, afghaner samt 
det samlade världssamfundet utmanar den 
militära kontexten. En ambiguitet åter-
finns i dokumentet som trots allt är mili-
tärt. den innebär både en vilja att upprätt-
hålla rådande normstruktur och välkomna 
en ny som lämpar sig för den nya strategin. 
Upprorsbekämpningen med ambitionen 
att fokusera på normer, sociala strukturer 
och identitet ses som ”the graduate level of 

war”. En akademisering av kriget har allt-
så skett. Mellan raderna i dokumentet ut-
läser jag en vilja om att kriget som det med 
cfM i handen ska utföras är mer civilise-
rat och ... legitimt.

akademiseringen av kriget som sådant 
lyfts fram av van creveld12 dock utan att 
det problematiseras eller prövas mot ett 
etablerat militärt narrativ. det akademiska 
som förhållningssätt i striden blir en norm 
att räkna med. normer bidrar till hur en 
militär strategisk intervention formas, pre-
cis i likhet med vilken annan verksamhet 
som helst. när militären plötsligt kan re-
ferera och stärka sitt agerande på ett ve-
tenskapligt sätt har ännu ett steg mot att 
ersätta gamla militära identitetsmarkö-
rer med en helt annan kontext, nämligen 
den akademiska tagits. viktigt att komma 
ihåg här är att den akademiska kontexten 
har ett stort erkännande universellt, något 
som stärker politiken bakom operationer-
na på fältet. Även om det militära utövan-
det länge, ja väldig länge funnits på mili-
tärakademier har distinktionen mellan de 
konstruktivistiska lagda vetenskaperna 
och det militära tänkandet varit en bra bit 
ifrån varandra om inte annat så på slagfäl-
tet och från den vanlige soldaten.

tittar vi närmare på akademiseringen 
och begreppet legitimitet gällande det nya 
fokus på upprorsbekämpning som cfM 
står för finner vi både goda ambitioner på 
att genomföra uppgiften med ödmjukhet 
och seriositet, men även genvägar till att 
nå tyngd och kraft i analysen. genom att 
vi låter vetenskaper som antropologi stå 
för den kulturella analysen så genereras 
en legitimitet till verksamheten som hel-
het. Problemet är att antropologin som ve-
tenskapligt verktyg nämns endast en gång 
i dokumentet, under rubriken ”intelligence 
in counterinsurgency”.13 detta medan an-
tropologiska definitioner av begrepp som 
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identitet, kultur, religion m fl ständigt åter-
kommer utan referenser och har ofta ryckts 
från sitt epistemologiska sammanhang. Jag 
ställer mig frågan om en analys av en social 
kontext kan genomföras korrekt om utfö-
rarna av analysen både vill uppnå legitim-
het och effektivitet, och dessa två mål inte 
går att kombinera? riktig vetenskap måste 
få ta tid. Men med en dominerande norma-
tiv diskurs som i det här fallet, akademise-
ringen av det militära, får ses som struktu-
reras lätt nya kontexter som i sin tur banar 
väg för vad som blir acceptabelt agerande 
och inte.14 i fallet afghanistan så har de al-
lierades politiska narrativ resulterat i en 
viss form av militärstrategiskt kultur. En av 
politikens uppgifter är att finna en berätti-
gad vän/fiende dikotomi, en diko tomi som 
den militära kulturen per definition genom 
tiderna har varit bra på att bekräfta. den 
kultur som nu handlar om att förstå och 
inte förklara tar delvis udden av den logi-
ken. cfM innebär ett nytt instrument för 
att operationalisera vänlighet och politisk 
hållbarhet. räcker en akademisering av 
det militära för att lösa uppgiften?

situationen i afghanistan anser jag krä-
va en förnyelse av den strategiska logiken. 
Medias rapportering och självkritik från 
department of defense vittnar om en stra-
tegi som tappat sin legitimitet. donalds 
rumsfelds bokstavligt talat blytunga an-
sats till upprorsbekämpningen eliminerade 
sig själv genom ett agerande som lett till 
just minskad legitimitet.15 Behovet av att 
finna en strategi som vann i det långa lop-
pet var stort 2006 när cfM kom ut. höga 
militärer som general david h. Petraeus 
och general robert h. scales ifrågasatte 
om framgången verkligen ligger i en över-
väldigande eldkraft eller finns den på ett 
annat plan.16 varje våldsyttring från de al-
lierade som är sprungen ur en normativ ge-
mensam klangbotten måste kunna försva-

ras gentemot sig själva som utövare, lo-
kalbefolkning i respektive land och världs-
samfundet.

för att ytterliggare illustrera mitt reso-
nemang vill jag visa på Erik ringmars re-
sonemang kring hur gustav ii adolf sök-
te legitimitet för sitt krig. här spelade nå-
got som på pappret låg utanför politiken, 
militären och det direkta beslutsfattandet 
stor roll, nämligen kyrkan. gustav ii adolf 
insåg värdet av att forma sammanhang-
et och ett gångbart narrativ.17 Precis som 
cfM idag förkroppsligar en strategisk le-
gitimitet där vetenskapen får bära ansvaret 
för att leverera just trovärdighet och man-
dat så spelade kyrkan en liknande roll vid 
tiden då gustav adolf sökte stöd för sina 
krig.18

Kyrkan fick verka som både en självklar 
kommunikationskanal för kungens bud-
skap men också som en samhällelig institu-
tion som bekräftade en politisk dogm som 
var nödvändig för att bedriva krig på kon-
tinenten.19 fyller cfM som enskild förete-
else samma funktion som de nationella bö-
nedagar gjorde under gustav ii adolfs tid? 
Ett ritualiserande av grundandet av legiti-
miteten där böner, bibelord, och kungens 
egna ord om staten via kyrkan når ut till 
alla berörda.20 dåtidens strategiska kultur 
behövde en politisk katalysator som regle-
rade och hanterade utvecklingen. Möjligen 
att cMf och dess implementerande fyller 
samma roll. Bönedagarna kan ses som en 
ritualisering och förstärkning av den dok-
trin som kungen vid den tidpunkten ville 
uppnå och återreproducera. cfM anser 
jag kunna ses som ett förkroppsligande där 
vetenskapen är tänkt att förstärka och le-
gitimera den strategiska dogm som nu har 
varit ett av de främsta redskapen till att av-
sluta kriget afghanistan.

de allierandes strategiska kultur i afgha-
nistan projicerar normer och kulturella ra-
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mar varinom det militära sammanhanget 
med dess hantverkare agerar. En ”gentler 
counterinsurgency” tar plats.21 värnandet 
om Usa:s och de allierandes förtroendeka-
pital regleras genom det militära samman-
hanget. Ett sammanhang där den enskilde 
hantverkaren och dess agerande i förläng-
ningen enligt mig påminner om en legiti-
mitets-katalysator som generaler och poli-
tiker använder för att korrigera synen på 
den totala strategiska kulturen. det vi ser 
är en social process där en kontext agerar 
inom en annan. normer och identiteten in-
om den strategiska kulturen återreprodu-
ceras genom interaktion med det militä-
ra sammanhanget.22 Parallellen till gustav 
ii adolf som använde sig av protestantis-
men för att skapa en gemensam klangbot-
ten för sverige tydliggör bilden. religionen 
och kyrkan gjorde han till sitt verktyg för 
att verka som en viktig del i formandet av 
sin strategiska kultur.23 katalysatorn för 
att stärka resonemanget för hans ageran-
de var inte cfM eller ett militärt samman-
hang som fallet är idag, utan bibeln, kyr-
kan och hans ord.

det är svårt att säga vad varje enskild 
soldat har som sitt ”the cause”. Martha 
finnemore menar dock att normer som 
passar ihop logiskt med andra domineran-
de normer tenderar att bli övertygande och 
forma beteenden.24 det militära samman-
hanget i Afghanistan återfinns med det-
ta faktum tillsammans med att gamla nor-
mativa strukturer möter nya idéer genom 
cfM om hur hantverket ska utföras. den 
strategiska kulturen som helhet utgör ett 
antal föreställningar om vem, hur och med 
vilken rätt och för vilka syften användan-
det av militär makt anses legitim. via cfM 
ska en etablerad militärstrategisk kultur 
bildas om till en ny, för att sedan brytas 
ned till en operationell ansats. kan det va-
ra så att korrelationen mellan den politiska 

styrningen och det militära systemet i ett 
land tillsammans formar en kontext var-
inom den militära strategin sedan ska ut-
föras? katzenstein menar att militära dok-
triner ofta speglar just ett politiskt intres-
se.25 doktriner såsom cfM måste alltså lä-
sa och förstås utifrån den militär-politis-
ka kontext varinom den är skriven. om så 
är fallet är kopplingen mellan det militä-
ra som kultur och den övergripande stra-
tegiska kulturen en ömsesidig beroendesi-
tuation. cfM står för en ny attityd på fäl-
tet som utmanar traditionella militära nor-
mer. implementerandet av doktrinen mejs-
lar inte bara fram en ny operationell struk-
tur som militären måste förhålla sig till ut-
an även en flexiblare politisk framtoning. 
Möjligen kan vi se det som ett politiskt in-
tresse som formar en militärdoktrin som 
genom att iscensättas förhoppningsvis stär-
ker det politiska intressets legitimitet.

i den här artikeln har jag försökt pro-
blematisera och reflektera kring en dok-
trin vars implementerande formar bå-
de ett militärt sammanhang och funge-
rar som politisk katalysator. soldaten som 
agerande subjekt och det yttersta verkty-
get för konkretiserandet av doktrin, strate-
gi och politiska ambitioner har stått i cen-
trum. Militära strukturer blir som en del 
av en strategisk kontext bärare och upp-
rätthållare av en politisk legitimitet i och 
med cfM:s ”gentler counterinsurgency”. 
anpassningen till den nya doktrinen inne-
bär att delvis överge ett beprövat sätt att 
bedriva krig på till förmånen för att förstå 
kulturen på plats. soldaten som hantver-
kare blir den yttersta spetsen på den totala 
strategiska kulturens spjut.

vidare har jag försökt att förstå spelet 
mellan det militära sammanhanget som ut-
förare av en politisk diskurs i korrelation 
med en övergripande samhällelig diskurs 
där politik varje dag måste legitimeras. de 
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allierades samlade militära krafter är över-
lägsna dess motståndare, men det politis-
ka priset är högt för bomber som träffar 
fel, och soldater som missköter sig på sam-
ma sätt som priset är högt på förlorade och 
skadade soldater eller överhängde hot om 
terrorism på hemmaplan. Med cfM fram-
för mig med dess premisser för hur kriget 
ska föras kan jag inte låta bli att fundera 
på om den militära kontexten idag ska ses 
som en institution som har i uppgift att le-
gitimera politikens logik. Med den här tex-
ten hoppas jag på att tankar kring det mili-
tära sammanhanget och utförandet av kri-
get inte bara ska ses som ett statiskt verk-
tyg i gjutjärn för att nå ett mål. Militären 
som institution har med cfM och dess ve-
tenskapliga prisma fått en ny roll som vi 
kritiskt måste granska. om bärandet och 
kämpandet för att vinna legitimitet och 
påverka den politiska opinionen är första 
prioritet med cfM anser jag att vi är inne 
på en väg där soldater axlar ansvaret från 
politiker. cfM som skapad militär förmå-
ga är en intressant tanke på hur ett slut på 

krigen kan uppnås, genom förståelse av de 
”andra”. vi får dock inte glömma att förso-
ning primärt inte är militärens jobb, det är 
enligt mig något för det politiska samman-
hanget, en bransch där legitimitet både är 
en del av kostnaden och av intäkten.

Med utgångspunkt i ”mjuka” perspek-
tiv och sett genom konstruktivismens lins 
har jag närmat mig en mångbottnad och 
svår konflikt. Så många svar har inte pre-
senterats. Istället har reflektionen fått do-
minera, ett medvetet val. afghanistan med 
dess komplexitet och världssamfundets 
ambition att hantera situationen bjuder in 
till en analys bortom traditionell realism 
och förklaringsmodeller. ovissheten efter 
det att transitionsprocessen är fullbordad 
inbjuder till vidare analys som ställer krav 
på att addera andra värden en endast real-
politiska. var vi landar i konkreta åtgärder 
är dock alltid den centrala frågan.

Jacob Birkeland är fil mag i statsvetenskap 
och fil kand i socialantropologi.
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detta inlägg görs med anledning av 
”försvarsmaktens förnyelse eller förfall. 
referat och egna tankar efter ett vittnesse-
minarium” av helge löfstedt.1 

helge löfstedts skriver åtskilliga kloka 
saker i sin artikel men han gör också en fel-
bedömning: 

den nedprioritering av nationellt försvar 
som skedde några år in på 2000-talet, var 
ett verk av nästa generation av politis-
ka och militära aktörer. Man fick också 
intrycket att alla fyra vittnen hade varit 
tveksamma till detta.

löfstedts utsago är långt ifrån sanningen. 
hans felbedömning beror sannolikt – vill 
jag gärna tro – på den säregna upplägg-
ningen av det aktuella vittnesseminariet 
vilket ägde rum på södertörns högskola 
2012-01-16. 

de fyra vittnena var Björn von sydow, 
försvarsminister 1997–2002, owe Wikto-
rin, ÖB 1994–2000, Johan kihl, som under 
den aktuella tiden var mediernas favorit: 

”framtidsgeneralen” samt förre riksdagsle-
damoten anders svärd (c). dennes parti 
bedrev under perioden ett väldokumente-
rat samarbete med ÖB owe Wiktorin.

dessa vittnen benämns här ”de fy-
ra”, i de fall en sambenämning är lämplig. 
flertalet av deltagarna i det välbesök ta vitt-
nesseminariet hade troligen läst Wilhelm 

agrells bok Fredens illusioner Det svens-
ka nationella försvarets nedgång och fall 
1988–2009.2 agrells dom var entydig – det 
nationella försvaret hade förfallit. ”de fy-
ra” förväntades nu ge sin syn på sanningen 
i detta. så blev det inte. 

Professorerna fredrik Eriksson och 
gunnar Åselius som ledde seminariet skri-
ver ett brev till mig, daterat 2013-02-13, 
att syftet med vittnesseminariet inte var att 
få fram någon objektiv sanning. det var i 
stället att få fram hur vittnena ville min-
nas det hela. i annat fall skulle inga vittnen 
ställa upp. denna inriktning måste god-
tas. det förefaller dock egendomligt att in-
te vittnen med andra erfarenheter än ”de 
fyra” fick belysa frågan om försvarets för-
nyelse eller förfall. det var illa, men pro-
fessorer ”höra numera till världens herrar 
och göra som de vilja. och sitt arbete för-
stå de sig på och göra bra, vilket är myck-
et i våra dagar.” (travestering av frans g 
Bengtsson3)

helge löfstedt har skrivit utan tillgång 
till det protokoll som vid seminariet utlo-
vades komma i bokform men som ännu 
inte kommit ut. fredrik Eriksson har väl-
villigt ställt protokollet till mitt förfogan-
de 2013-02-07, i slutlig manusform. Boken 
förväntas under våren 2013.

Bland de faktorer som påverkade för-
loppet av vittnesseminariet hör följande:

kan man lita på vittnen i ett 
vittnesseminarium
av Carl Björeman
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 • Det var i praktiken endast ”De fyra” 
som fick vittna. Först när cirka 20 mi-
nuter återstod av tillmätt tid släpptes 
publiken in. det blev naturligtvis bara 

”rumphuggna” inlägg.

 • Fredrik Eriksson och Gunnar Åselius 
följde strikt principen att låta ”de fyra” 
ostört vädra sina minnesbilder. inga be-
svärliga följdfrågor förekom.

Protokollet visar att ”de fyra” minns det 
som ställer dem själva i en gynnsam dager. 
Björn von sydows minnesförlust är märk-
ligast. han minns inget motstånd mot ge-
nomförandet av den omvälvande ominrikt-
ningen av försvaret, av Wilhelm agrell be-
tecknad som ”definitiv och irreversibel”.4

von sydow utsattes i själva verket för en 
förödande kritik i riksdagsdebatten 2000-
03-29: 

det hopkok som av regeringen presente-
rats som ett heltäckande förslag till för-
svarsbeslut är inte bara svagt vad gäl-
ler stödet här i riksdagen. det är också 
en historisk händelse att en regering in-
te lyckats skapa bredare stöd än ett enda 
parti, centern, och att de övriga försvars-
vänliga partierna väljer att lägga fram ett 
enigt förslag om att avslå regeringens hela 
förslag till försvarsbeslut. 

(försvarsutskottets ordförande henrik 
lan derholm/m/)5

Ett dominerande intryck av Björn von 
sydows minnesbilder – enligt protokollet 
från vittnesseminariet – är hans erkännan-
de av sina bristande kunskaper om det för-
svar som han var satt att ta politiskt ansvar 
för och hans strävan efter att avhjälpa des-
sa brister. det kan verka sympatiskt men 
var i själva verket mycket oroande. det be-
ror på att han avslöjar hos vem och om vad 
han sökte kunskap. det var hos ÖB owe 
Wiktorin. Men det gällde inte försvars-

makten och dess problem, som borde ha 
varit naturligt. 

”Bland det första jag fick klart för mig var 
det som owe Wiktorin tog upp och lärde 
mig och det är att Saab och hela flygindu-
strin behöver en full orderbok för under-
hållet av det befintliga luftförsvaret – - -.” 

det minns Björn von sydow.
däremot minns han inte att owe Wik-

torin lärde honom något om arméns pro-
blem, om vilka Björn von sydow säger sig 
ha haft de största kunskapsluckorna. det 
verkar sant.

owe Wiktorin har enligt protokollet kla-
ra minnesbilder. Men redan i svaret på den 
första fråga han fick avslöjade han att des-
sa bilder var tillrättalagda. frågan, ställd 
av gunnar Åselius, löd i sammandrag: när 
du tillträdde som ÖB 1994 fanns det re-
dan då hos dig tankar på att här skulle det 
krävas radikala omgrepp?

Wiktorin svarade, bl a: 

Man börjar med att konstatera att den sä-
kerhetspolitiska situationen var totalt för-
ändrad jämfört med säg 5 år tidigare och 
samtidigt så fanns det en osäkerhet om 
vart det här skulle ta vägen. – - – alltihop 
bäddade så att säga för en förändring men 
tiden var inte mogen varken militärt eller 
politiskt – - -

owe Wiktorin minns det han minns. 
Men det var inte de i protokollet fram-

förda bedömningarna som Wiktorin lät 
opinionsbildare och skattebetalare få del 
av under åren 1994 t o m 1998. det var 
först efter dessa år – och således efter 1996 
års försvarsbeslut – som owe Wiktorin 
meddelade omvärlden att den avgörande 
förändringen hade skett. så sent som i sep-
tember 1996, d v s tre månader innan 1996 
års försvarsbeslut skulle fattas, gav han en 
intervju i Svenska Dagbladet (1996-09-22) 
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där han varnade för att rysslands armé 
snabbt kan restaureras och hävdade att det 
försvar som regeringen planerar inte klarar 
ett storskaligt angrepp.

när var tiden enligt Wiktorins me-
ning mogen för att ta det avgörande ste-
get? det kungjorde han i samband med att 
han 1998-10-12 gav startsignalen till den 
ominriktning som via försvarsbeslutet år 
2000 ledde till det nationella försvarets för-
fall. Svenska Dagbladet 1998-10-13: ”ÖB: 
ryssarna inte längre hotfulla.”

för owe Wiktorin tog inte det kalla 
kriget slut förrän 1998. detta samman-
föll märkligt nog med en annan sak. sedan 
mer än ett år tillbaka var 1998 Jas delse-
rie 3 i hamn och saabs orderböcker fyll-
da. Björn von sydow beskrev, som fram-
gått ovan, Wiktorins stora omsorg om des-
sa orderböcker.

owe Wiktorin påstod enligt protokollet 
att de som kritiserat honom hade tilldelat 
honom nästan övernaturliga egenskaper: 

Jag har fått regering och riksdag och hela 
militärledningen att dansa efter min pipa, 
även flera år efter det att jag gått i pen-
sion – - 

nej, vi kritiker insåg tidigt att owe Wik-
torin enbart var en liten bricka i det inri-
kespolitiska spelet. han var helt beroende 
av stöd från statsminister göran Persson, 
den trogne arvtagaren till det socialdemo-
kratiska partiets starka bindningar till flyg-
industrin och därmed till Jas.

i själva verket var det Wiktorin själv 
som spred myten om vilken avgörande 
roll han själv och försvarsmakten spela-
de under perioden. i sitt Förslag till framti-
da struktur för Försvarsmakten6 skrev ÖB 
Wiktorin i skrivelsens allra första mening: 

i försvarsmaktens underlag till den säker-
hetspolitiska kontrollstationen 1998-10-
12 togs initiativet till en omriktning mot 
en målbild 2010.

i nr 2/2000 av Försvarets forum skrev ÖB 
owe Wiktorin i ledaren bl a följande: 

i allt väsentligt har riksdagen följt reger-
ingens proposition och därmed ytterst vår 
vilja avseende inriktning.

det var ÖB owe Wiktorin som i sin själv-
överskattning skapade myten om att ”de 
fyra” var det nationella försvarets dödgrä-
vare. det var visserligen inte sant, de avgö-
rande besluten fattades på högre nivå, den 
politiska, och långt tidigare. Men om den – 
i möjligaste mån – objektiva sanningen ska 
komma fram får deras tillrättalagda min-
nesbilder inte godtas, som helge löfstedt 
dessvärre gör. 

de fyra bidrog – efter förmåga – till för-
svarets förfall, definitivt inte till en hållbar 
förnyelse.

författaren är generallöjtnant och ledamot 
av kkrva.

noter

1. KKrVAHT, 3. häftet 2012, s 159-163.
2. agrell, Wilhelm: Fredens illusioner Det 

svenska nationella försvarets nedgång och 
fall 1988–2009, Bokförlaget atlantis, 2011.

3. Bengtsson, frans g: För nöjes skull, essäsam-
ling 1947, s 26.

4. op cit, agrell, Wilhelm, se not 2, s 167.
5. försvarsutskottets ordförande henrik 

landerholm/m/, Prot 1999/2000:88, anf. 1; 
s 4 29 mars år 2000.

6. 1999-05-19, hkv 23 200:65490



n r 2 aPril/JUni  2013

66

flera källor med Military Balance och 
siPri som grund anger att sveriges för-
svarsutgifter uttryckt i andel av BnP nu är 
lägre än i våra närmaste grannländer. detta 
kan då ses som en indikation på att sverige 
utgör ett säkerhetspolitiskt underskottsom-
råde i norra Europa. i en rapport från foi1 
redovisas framtidsbedömningar som indi-
kerar att detta underskott kan förväntas bli 
ännu större under de närmaste åren. 

nu är inte försvarsutgifter något själv-
ändamål och i ännu mindre grad försvars-
utgifternas andel av BNP. Det finns därför 
anledning att pröva den operativa förmå-
gan. i den försvars politiska debatten har 
samtidigt sedan hös ten 2012 förts en nå-
got nymornad de batt om det svenska för-
svarets absoluta förmåga. i denna debatt 
saknas dock en insikt om vad som rimligen 
kan förväntas av ett litet lands natio nella 
försvar i dagens säkerhetspolitiska situa-
tion. En jämförelse med några jämförbara 
länder är angelägen för att ge en referens-
ram. i debatten saknas också den nyanse-
rade infor ma tion som behövs för att kun-
na peka ut vad som kan förväntas bli för-
ändringar i försvars för måga till följd av 
rimliga satsningar. här redovisas en ana-
lys som ger möjligheter till en uppfattning 
om åtminstone konsekvenserna av större 
för ändringar i försvarets struk turella sam-
mansättning. av intresse kan då vara att 

riksrevisionen2 efterfrågade förbättring-
ar genom belysning av kopplingen mellan 
materielsystem och operativ förmåga. det 
bör också ses som en styrka att här an-
knyts det till den internationella försvars-
analytiska litteraturen. 

väsentligen utgör det som här skrivs en ut-
veckling av information vid ett sym posium 
som kungl krigsvetenskapsakademien ge-
nomförde 14 februari 2013. det nya här är 
jämförelser med motsvarande förhållande 
i finland och Polen samt att jämförelserna 
ut trycks i kvantitativ form. vidare behand-
las inverkan av geografiska förhållanden. 

i ett avslutande appendix redovisas de 
avgränsningar som gjorts samt metod och 
det underlag som utnyttjats. här vill jag 
bara framhålla att jämförelserna avser ope-
rativ förmåga med avse ende på organisa-
tionsbestämmande materiel. detta innebär 
att information om beredskaps nivåer samt 
tillgång till annan väsentlig materiel, exem-
pelvis ammunition, inte beaktas. 

det är naturligt att ta med finland i 
jämförelsen. detta med hänsyn till likheten 
i geostrate giskt läge. Motsvarande gäller 
för Polen. viktigt är då den geo strategiska 
situationen samt ak tuell planering i nato 
som innebär att Polen har en roll att spela i 
försvaret av de baltiska staterna. 

de försvarsorganisationer som behand-
las utgör för sverige den så kallade io 2014 

säkerhetspolitiskt underskott?
en jämförelse sverige-Finland-polen

av Helge Löfstedt
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och motsvarigheter till denna i finland och 
Polen. tidsmässigt kan dessa organisatio-
ner bedömas föreligga i den form de här 
värderas i tidsintervallet 2015–2020. 

i ett första steg görs en bedömning och 
jämförelse av stridskrafterna i de tre län-
derna med avseende på organisationsbe-
stämmande materiel. i följande bedöms 
hur skillnader med avseende på militärgeo-
grafiska förhållanden påverkar den opera-
tiva jäm förelsen. 

resultatet av den analys som här presen-
teras bekräftar den inledande karakteristi-
ken. det svenska försvaret utgör ett säker-
hetspolitiskt svaghetsområde i nordöstra 
Europa – svagare än det finska och betyd-
ligt svagare än det polska. detta med be-
aktande av de all männa militärgeografiska 
omständigheter som här föreligger. 

i en senare artikel kommer bedömning-
arna att föras vidare till tre scenarier med 
ytterligare belysning av den inverkan geoo-
perativa förhållanden kan ha. 

En observation är att finland har orga-
nisationsbestämande materiel som i sam-
lad organisations styrka nära motsvarar 
den svenska. detta är förvånande när man 
beaktar att sverige sedan det kalla krigets 
slut lagt tre gånger mera i anslag på mate-
riel än vad finland gjort. 

stridskrafter i de tre länderna
i tabell 1 redovisas i grova termer strids-
krafterna i de tre länderna. i det följande 
ges en jäm förande karakteristik av mark-, 
marin- samt flygstridskrafterna jämte sam-
lad värdering av respektive arena. 

Polens stridskrafter reorganiseras efter 
nato mönster. sedan 2010 har man över-
gått från värnplikt till frivillig kontraktba-
serad per sonalförsörjning. finland behåller 
allmän värnplikt men i minskad organisa-
tion och med tydlig uppdelning på opera-

tiva styrkor, som är få till antalet men med 
succesivt ökad materi ellt innehåll, samt 
territoriella styrkor som minskar men fort-
farande innehåller stor personal volym. 

markstridskrafter

av tabell 1 framgår att de svenska mark-
stridskrafterna är betydligt färre än de fin-
ska och de polska. förutom de mekanise-
rade ”manöverbataljonerna” särredovisas 
luftrörliga enheter som finns i Sverige och 
Polen. Stridsvagnar typ Leopard II finns i 
alla tre länderna och där de sven  ska är mo-
dernast med bland annat högre skyddsni-
vå. I alla tre länderna finns ett antal pan-
sarbilar för infanteri tran sport i olika vari-
anter av den finska typen Sisu. Dessutom 
finns i Sve rige och Finland bandgående in-
fanteristridsfordon av den svenska typen 
stridsfordon 90. I Polen finns där utöver 
ett stort antal stridsvagnar, bandgående 
infanteristridsfordon och pansarbilar av 
sov jetisk typ. Vidare finns attackhelikop-
trar typ Mi 24 som, även om de är äldre, 
represen terar ett modernt element i mark-
striden. De redovisas i samband med flyg- 
och luftstrids kraf ter.

Både finland och Polen har väsentligt 
större artilleriorganisation och flera artil-
leripjäser än sverige. Pjäserna är från det 
kalla kriget och prestanda per pjäs är i hu-
vudsak lägre än de svenska, även om åt-
minstone de finska är moderniserade. Ett 
modernt undantag utgörs av de finska ra-
ketartilleripjäserna av den ameri kanska ty-
pen Mlrs. den operativa förmågan för 
dessa bedöms kraftig överstiga hela det 
svenska artilleriet! Finland har också, i en 
jämförelse mellan de tre länderna, flest mo-
derna UAV, d v s obemannade små flygfar-
koster för spaning. 

I både Finland och Polen finns gräns-
skyddstyrkor med hög beredskap. 
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reserver och territori ella styrkor inklu-
sive hemvärn har i tabell 1 förts samman 
till en kate gori. det svenska hem värnet, 
med personalstyrka på 22 000, har ingen 
motsvarighet i Polen medan finland åter-
kommande anger att man bygger upp en 
liknande organsation inom ramen för den 
territoriella organisationen. den svenska 
reservstyrkan på fyra bataljoner som räk-
nas hit har dock låg deklarerad beredskap. 
Underlaget beträffande den polska perso-
nalreserven är osäkert men volym bedöms 
finnas för att fylla upp den stora nominel-
la brigad organi sationen. denna kommer 
då, om man jämför den med andra terri-
toriella styrkor, vara rikligt ut rustad men 
med än så länge äldre materiel från det kal-
la kriget. 

Den finska territoriella organisationen 
omfattar ca 150 000 personer efter pågå-
ende reduktion. Under de närmaste åren 
skall kvarvarande styrka utvecklas så att 
den stora numerära neddragningen kom-
penseras av att de viktigaste territoriella 
förbanden ges förmåga till aktiv försvars-
strid. 

den samlade bedömningen av mark-
stridskrafterna blir (se separat rad i ta-
bell 1) att den polska organisationen har 
organisationsbestämmande materiel med 
operativ förmåga två och en halv gång-
er den svenska. Vidare bedöms den finska 
markstrids or gani sati onen ha några tiotal 
procent högre operativ förmåga än mot-
svarande svenska. Redan de fin ska opera-
tiva trupperna på fem brigader eller mot-
svarande bedöms ha orga nisations bestäm-
mande materiel med opera tiv för måga 
som nära ansluter till den samlade svenska 
markstrids organisationen. förekom sten av 
system med högre prestanda i den svens-
ka organisationen förmår inte kompense-
ra den lägre numerären. för bedömningen 
av de territoriella styrkornas operativa för-

måga är det in ter nationella underlaget sva-
gare och är därmed svårare att genomföra. 
främst beroende på att dess stridssätt avvi-
ker från den mera rörliga strid som briga-
der och andra operativa enheter förväntas 
genomföra. 

den polska presidenten har angett att 
han anser att polska armén är alltför om-
fattande och dyr och ser en möjlighet att 
om strukturera den efter den avsedda re-
trätten från afghanistan.3 En ned dragning 
av organisationen har redan påbörjats. Ett 
tankeexperiment av intresse kan då vara 
att bedöma förmågan efter en halvering 
av organisation från 2010 med behållan-
de av den bästa materielen och viss fort-
satt förnyelse. den opera tiva förmågan hos 
den organisationsbestämmande ma teri  elen 
i markstridskrafterna skulle då fortfaran-
de vara väsentligt större (mer än en och 
en halv gånger) än den svenska i ett tids-
perspektiv mot år 2020. rimligen kom-
mer den reduk tion som genomförs inte att 
bli så omfattande som i detta tankeexpe-
riment. 

marina stridskrafter

de svenska ytstridsfartygen är samman-
taget mindre och färre än sina finska och 
polska mot svarigheter. huvuddelen av de 
svenska ytstridsfartygen är mycket moder-
na och har god smygförmåga d v s förmåga 
att undgå upptäckt med radar och andra 
spaningsmedel. En svaghet är dock att de 
saknar moderna luftvärnsmissiler. alla tre 
länderna har svenska sjö målsmissiler av 
typ rBs 15. I Polen finns därutöver både 
ryska och amerikanska sjömåls missiler. 
Den polska ytstridsflottan bedöms som 
den starkaste av de tre, medan de finska 
och svenska ses som likvärdiga.

finland saknar ubåtar. Både sverige och 
Polen har fem ubåtar, där de svenska är 
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modernast och har luftoberoende maski-
neri, vilket kraftigt ökar förmåga till lång-
varigt dolt uppträdande under vattenytan. 

här väljs begreppet kusttrupper som ge-
mensam benämning på de svenska amfi-
bie- och de finska kust trup perna samt det 
polska marininfanteriet. de svenska di-
to består av en amfibie bataljon, det finska 
av två kustjägarbataljoner samt sex kom-
panier med kust- och sjömåls missiler och 
det polska av en mekaniserad marininfan-
teribrigad. Polen har också väsentligt stör-

re land stignings tonnage som både läm-
par sig för transport över öppet hav och 
förmår landsätta strids vagnar och strids-
fordon förutom infanteri. Både det svens-
ka och finska landstignings tonnaget är av-
sett för fot trupp och i första hand lämpat 
för skärgårdsuppträd ande. I Finland finns 
också ett mindre antal fasta kustartilleri-
förband kvar. de har dock här tilldelats 
måttligt värde. 

den samlade bedömningen blir att de 
finska marina stridskrafterna har organisa-

Tabell 1: stridskrafter i sverige, Finland och polen
sverige finland Polen

Markstrid

Brigader, motsv 2 5 10+2 

Manöverbataljoner 6+1 13? 40+5 

artilleribataljoner 2 8? 25?

gränsskydd, persstyrka – 8 000 14 000

reserv, terrförb o hemvärn 25 000 150 000 50 000 ?

operativ förm orgbest mtrl, rel sE 100 % 140 % 250 %

Marin strid

Ytstridsfartyg, antal 7 10 8

         ”          , ton 3 700 5 000 10 000

Ubåtar 5 0 5

kustbataljoner/motsv 1 2+ 3+

lsttonnage, ton 1 000 500 10 000

operativ förm orgbest mtrl, rel sE 100 % 70 % 150 (+) %

Flyg- o luftstrid

stridsfpl, prestnivå i, antal 100 62 80

      ”             ”       ii,   ” 0 47 26

radarstn 2+? ? ?

hkp, antal 53 30 226

tpfpl mm, antal 16 11 36

lvbat, motsv 2 5? 15?

operativ förmåga orgbest mtrl, rel sE 100 % 60 % 150 %
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tions bestäm mande materiel som ger opera-
tiv förmåga som uppgår till två tredjedelar 
av den svenska medan den polska besitter 
förmåga som är cirka en och en halv gång-
er den svenska. 

I de tre länderna finns vidare kustbevak-
ningsorganisationer som dock inte beaktas 
här. 

Flyg- och luftstridskrafter

De svenska flyg- och luftstridskrafterna, 
är vad avser stridsflygplan färre än de fin-
ska och polska. detta beror på förekom-
sten av även flygplan med lägre prestanda-
nivåer, men som kan användas för begrän-
sade stridsupp gifter. de svenska Jas för-
utsätts välbekanta liksom de fin ska F-18 
och polska f-16. I Finlands finns dess utom 
skolflygplanet Hawk som också an vänds 
för taktisk utbildning med jakt- respektive 
attackvapen. internationellt förekommer 
också att Hawk och liknande flygplan tyd-
ligt deklareras avsedda för stridsuppgifter, 
rimligvis då restriktivt med hänsyn till för-
väntad stridsmiljö. 

De polska stridflygplanen i den högsta 
prestandaklassen utgörs av den amerikan-
ska typen f-16 och den sovjetryska typen 
Mig 29. Polen har således valt att behål-
la Mig 29 och startade 2012 ett moderni-
seringsprogram med syftet att göra dessa 

”f-16 kompatibla” och där man särskilt 
framhäver förmåga till in formationsutbyte 
inom ramen för nato:s stridslednings-
system. här hänförs också de äldre pols-
ka attack flyg planen Su-22 till kategorin 
stridsflygplan med sekundära luftstrids-
prestanda. Sådana attack flygplan förekom-
mer i många länders flygvapen. Su-22 har 
dock i motsats till sina ryska och ameri-
kanska motsvarigheter förmåga att flyga i 
överljudshastighet – åtminstone med mått-
lig attacklast. Polen har sedan 2008 uppda-

terat dessa och försett dem med modernare 
ledningssystem och för att kunna använda 
styrda vapen. 

den enda redovisningen av radarstatio-
ner och stridledningssystem som återfinns 
utgörs av de två flygande radarstationer 
i sverige. den svaga redovisningen inom 
detta område är en brist. här bedöms de 
två flygande radarstationerna indikera en 
fördel som beaktas i bedömningen. 

sverige har den modernaste helikopter-
flottan. finland kommer de närmaste åren 
att ha ge nom fört en väsentlig strukturför-
nyelse när anskaffningen av nh 90 är ge-
nomförd. Samma helikoptertyp finns även 
i sverige med benämning hkp 14. den 
finska transportförmågan med helikopter 
kommer dock att endast uppgå till hälf-
ten av den svenska när de beställda 20 he-
likoptrarna är levererade. 

Polen har en antalsmässigt mycket stor 
helikopterflotta som domineras av äldre 
typer från Sov jetunionen. De flesta är min-
dre än de svenska och den samlade trans-
portförmågan är drygt tre gånger så stor 
som den svenska. att särskilt notera är de 
30 attackhelikoptrarna av den sov jetiska 
typen Mi-24 och som avses för samverkan 
med de polska luftrörliga brigaderna.

Polen har den till antalet största trans-
portflygflottan men när det gäller trans-
portförmåga har den svenska fortfarande 
något större kapacitet. Den finska är vä-
sentligt mindre men moder nare.

Polen har också den avgjort största luft-
värnsstyrkan av de tre länderna. Materielen 
är av äldre sovjetisk typ, som dock i stor ut-
sträckning har moderniserats. de nominel-
la räckvidderna är 200 km (sa-5), 30 km 
(sa-3) samt 12 km för den typ som domi-
nerar antalsmässigt (sa-8). Även det finska 
luftvärnet är större till antal, förmåga och 
modernitet än det svenska och får, genom 
pågående utveckling, enheter med nominell 
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räckvidd på 25 km (nasaaMs ii) och 11 
km (crotale). det svenska luftvärnet med 
jämförbar räckvidd och förmåga består av 
ett fåtal enheter med nominell räckvidd på 
40 km – den amerikanska hawk som mo-
derniserats flera gånger. Dessa och enhe-
terna med kortare räckvidd skall enligt ny-
ligen tillkännagivet be slut ersättas av den 
toppmoderna europeiska luftvärnsversio-
nen av den flygburna jakt roboten IRIS-T. 
antalet är inte bekant, men inget tyder än 
så länge på någon radikal ökning av det 
sven    ska luftvärnet som således förblir sva-
gare än de finska och polska. 

ovanstående avser luftvärn med räck-
vidd 10 km eller mer. Därutöver finns i alla 
tre länderna luftvärn med kortare räckvidd 
som avses för direkt närskydd av främst 
markstridskrafter. an talsrelationerna för 
de tre länderna bedöms vara ungefär de-
samma som den som angivits för luftvärn 
med längre räckvidd. Möjligen kan relatio-
nen bli marginellt bättre om flera av de äld-
re luftvärnsystemen rBs 70 skulle behållas 
på reservstatus i sverige. 

Bedömningen av den organisationsbe-
stämmande materielen i de tre ländernas 
flyg- och luft stridskrafter blir att de pols-
ka har operativ förmåga som är en och en 
halv gånger den svenska me dan de finska 
når upp till två tredjedelar av den svens-
ka. då kan det vara värt att notera att den 
finska förmågan konsekvent har ökat med 

uppbyggnad av helikopter- och transport-
flyg kapaciteten under den senaste tioårspe-
rioden. denna har i sin tur föregåtts av en 
period med om- och upprust ning av strids-
flyget genom tillförseln av F-18. 

resultaten sammanställs i tabell 2.
det första steget blir att samla de be-

dömningar av operativ förmåga för organi-
sations bestäm mande materiel som gjorts i 
föregående avsnitt. detta redovisas i första 
raden i tabell 2. Den samlade finska för-
mågan bedöms således något lägre än den 
svenska, medan bedömningen av den pols-
ka blir nära dubbel mot den svenska. 

här känns det angeläget med en kort 
betraktelse av begreppet rersurseffektivi-
tet i materielhan ter ingen. de svenska ma-
terielutgifterna under tiden 1991–2010 var 
väsentligt högre än de finska. Ur en ESO-
utredning4 kan man få fram att dessa ut-
gifter under en tjugoårsperiod 1991–2010 
varit ca 350 miljarder sEk. Motsvarande 
finska utgifter kan man beräkna genom ut-
nyttjande av in formation från fn statistik 
för försvarsutgifter samt uppgifter om in-
flation och växelkurser ur Military Balance. 
Materielutgifterna blir då cirka 120 mil-
jarder sEk d v s mot svarande ungefär en 
tredjedel av motsvarande svenska utgifter. 
Båda uppgifterna avser 2000 års pen ning-
värde, vilket är det som används i Eso-
rapporten.

Tabell 2: sammanställning operativ förmåga sverige, Finland och polen
(organisationsbestämmande materiel, relativt sverige)

sverige finland Polen

samlad bedömning av hela fM 100 %  90 % 200(-) % 

förmåga i södra delen av landet, med hänsyn 
till terräng egenskaper

100 % 100(+)% 200 % 

Ovanstående med beaktande av geografisk 
utbredning 

100 % 200 % 250 %
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den skillnad som föreligger mellan ma-
terielutgifter för finland och sverige som 
här redo visas är stor. de osäkerheter med 
hänsyn till växelkurser, inflationstakter 
och köpkraft, som alltid föreligger vid den-
na typ av beräkningar kan rimligen inte ut-
plåna denna stora skillnad. 

ovan har redovisats analyser som resul-
terar i bedömningen att den svenska ope-
rativa för mågan för organisationsbestäm-
mande materiel endast obetydligt över-
skrider den finska. Denna bedömning av-
ser då den svenska organisationen io 2014 
och motsvarande för finland vilken en-
dast i mycket liten utsträckning skiljer sig 
från den som finns redovisad för 2010–
11. Slutsatsen måste då bli att den finska 
materiel hanteringen är väsentligt resursef-
fektivare än den svenska. 

intrycket blir att finland under hela tju-
goårsperioden har anskaffat materiel på 
sätt som väl stämmer med den materielan-
skaffningsstrategi som antogs i sverige för 
några år sedan. rim ligen bör en slutsats 
bli att denna strategi bör tillämpas även i 
fortsättningen i sverige. det känns angelä-
get att påminna om denna med tanke på 
den tystnad i detta avseende som rått un-
der den senaste tiden. 

Inverkan av allmänna geografiska 
förhållanden 

Åter till analyser av operativ förmåga för 
organisationsbestämmande materiel. Ett 
andra steg blir då att beakta den inverkan 
som några allmänna geografiska förhållan-
den kan ha. Både finland och sverige har 
en tydlig samling av den militära grund-
organisationen till den södra delen av res-
pektive land. koncentrationen är mer ut-
präglad i finland där en något större del av 
de fredstida militära etablisse mangen åter-
finns i den södra delen av landet. 

för markstridskrafterna är dock den 
största inflytelsefaktorn här terränginfly-
tandet. Den finska terrängen med dess hö-
gre grad av skogrik terräng tillsammans 
med förekomsten av rörelseförsvåran-
de insjöar utgör väsentliga omständighe-
ter som tillsammans med den något högre 
koncentrationen till södra delen av landet 
ökar markstridskrafterna relativt de svens-
ka med ca 50 % vilket naturligtvis är värt 
att beakta.

När det gäller sjöstridskrafter finns en 
motsvarighet till terränginflytande, nämli-
gen före kom sten av skärgård. detta med-
för en viss sänkning av de polska sjöstrids-
krafternas förmåga relativt de svenska och 
finska eftersom den polska kusten är öp-
pen och saknar skärgård. 

resultatet, fortfarande uttryckt i rela-
tion till det svenska, är att den finska ope-
rativa förmågan blir likvärdig med den 
svenska i de militärt tätaste södra delarna 
av respektive land. detta innebär således 
en viss höjning jämfört med den allmängil-
tiga bedömningen i första steget. 

Notera dock att i båda länderna finns 
det stridskrafter som är avsedda för att vid 
behov kunna verka i de glest befolkade och 
till yta och avstånd stora norra områdena. 
hur de politiska och mi li tära ledningarna 
agerar om akuta situationer skulle uppstå 
är i högsta grad ”scenario bero ende”. detta 
begrepp får täcka en mångfald av övervä-
ganden som i så fall måste göras och där 
utfallet naturligtvis kan komma att avvika 
från vad som här angivits. 

för den polska operativs förmåga blir 
inverkan av dessa geografiska övervägan-
den mindre. 

de polska markstridskrafterna har att 
verka i en mera öppen terräng som er-
bjuder sämre möjligheter till defensiv strid. 
Detta innebär dock en måttlig modifiering 
som bara marginellt förändrar den samla-
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de synen på den polska förmågan jämfört 
med den svenska.

det tredje steget avser styrketäthet, såle-
des operativ förmåga i förhållande till ut-
sträckning på det område som avses skyd-
das. för de svenska stridskrafterna an-
vänds här ”söder om dalälven”, ett om-
råde med ca 60 mils utsträckning i nord-
sydlig riktning. För de finska används för 
mark- och luftstridskrafter avståndet på 
omkring 40 mil mellan helsingfors och 
kajaana (en garnisonsort ca 15 mil sydost 
om Uleåborg). för de polska används av-
ståndet på cirka 60 mil mellan de nordös-
tra och sydöstra hörnen av Polens territo-
rium. 

Både de finska och polska marinastrid-
krafterna har att verka i anslutning till en 
kuststräcka som går i öst-västlig riktning – 
för de finska en sträcka på ca 30 mil från 
ryska gränsen till Åbo och den polska en 
sträcka på 40 mil från den ryska gränsen 
till den tyska. notera att den svenska ma-
rinen då förutsätts primärt verka på en 
sträcka på ca 60 mil i anslutning till Öster-
sjöns västra strandområde. 

ovanstående innebär förändrade rela-
tioner mellan de tre länderna. Uttryckt i 
operativ förmåga per mil skyddad kust blir 
de finska sjöstridskrafterna starkare än de 
svenska och de polska ännu starkare än 
vad som angavs i tabell 1. Motsvarande 
omkastning i relationerna inträffar för flyg- 
och luft stridskrafterna. De finska fram-
står som starkare än de svenska när man 
betraktar dem i perspektivet operativ för-
måga i relation till utsträckningen när de 
skall skydda respek tive lands södra områ-
de. för markstridskrafterna inträffar ing-
en omkastning men väl en för stärkning. 
D v s de finska och polska markstridskraf-
ternas operativa överlägsenhet förstärks i 
för hållande till de svenska i denna typ av 
jämförelse. 

Samantaget framträder de finska strids-
krafternas organisationsbestämmande ma-
teriel som dubbelt så stark som den svens-
ka när man beaktar utsträckningen av de 
södra delarna av res pektive land (se ock-
så tredje raden i tabell 2). likaså förstärks 
intrycket av överlägsen polska försvarsför-
måga vid denna typ av geografisk betrak-
telse. 

För Polen har modifiering av armén på-
börjats och ett variationsalternativ angavs 
tidigare. om denna alternativa syn på den 
polska försvarsmakten förs in i den logik 
som ovan beskrivits blir resultatet att den 
polska, reducerade operativa förmågan för 
orga nisations bestämmande materiel, fort-
farande blir väsentligt större än den svens-
ka. (värdet på denna alternativberäkning 
inte redovisas i tabellen). 

observera att här redovisas styrketät-
heten för den del av försvarsorganisatio-
nen som verkar i det mest utsatta området. 
denna typ av betraktelser är kanske mest 
relevant för delar av för svarsorganisation. 
i slutet av april detta år blev några fall där 
ryska flygplan ”testade” den sven ska för-
mågan omskrivna. det som blev testat var 
närmast om man med incidentjakt flygplan 
hade någon förmåga och vilja att besva-
ra utmaningen. om man skulle försöka 
att jäm föra den svenska förmågan i dessa 
fall med motsvarande finsk och polsk för-
måga skulle siffrorna troligen avvika från 
de som här redovisas. Man skulle kanske 
också vilja vidga analysen till motsvaran-
de för sjöstridskrafter för de tre länderna 
och också markstridskrafter i scenarion av 
svårare karaktär. Även om olika scenari-
on kommer att ge olika uttryck som kan 
indikeras av olika mått på den indikator-
skala som väljs är min bedömning att det 
gemen samma resultatet är att de geografis-
ka avstånden utgör en större svårighet för 
de svenska stridskrafterna än för de finska 
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och polska. den leder till att det sven ska 
försvaret behöver ett större antal av olika 
stridskraftsslag för att uppnå förmåga som 
är jämförbar med de finska och polska. 

Detta att de geografiska avstånden utgör 
en försvårande omståndighet för det svens-
ka för svaret är lätt att förutse i jämförelser 
med centraleuropeiska länder. att det ock-
så blir tydligt i en jämförelse med finland 
framstår dock som överraskning och väl 
värd att föra fram. 

i svårare scenarier är det troligt att nå-
gon kombination av de två bedömningar-

na som uttryckts på raderna två och tre i 
tabell 2 blir viktiga i en bedömning. i det 
fortsatta avser jag att fullfölja ovanståen-
de genom att, med ovanstående som grund, 
genomföra bedömning av vilken för måga 
de tre ländernas försvarsmakter har som 
grund för att verka i några scenarier som 
an sluter sig till vad som redovisades vid 
kungl krigsvetenskapsakademiens vinter-
sym posi um i februari 2013. 

författaren är överingenjör och ledamot av 
kkrva.

Appendix: Avgränsningar, underlag och metodreflexioner 

den studie som här redovisas behandlar 
ute slutande aspekter avseende nationell 
för svarsförmåga. internationella insatser 
ut gör enväsentlig del av försvarets uppgif-
ter men behandlas inte här. 

fokus är vidare helt mot en värdering 
av organisationsbestämmande materiel – 
stridsfordon, yt stridsfartyg, jaktflygplan 
o s v. Personaldelen av försvarets organisa-
tion behandlas inte här liksom inte den be-
redskap som hålls med den organisations-
bestämmande materielen. likaså behand-
las inte materiell uthållighet i form av till-
gång till ammunition och förnödenheter i 
övrig. 

Beredskapsaspekterna kommer att ges 
en något utförligare behandling i en kom-
mande artikel i form av en mera scenario-
relaterad analys.

En väsentlig källa utgörs av olika årgång-
ar av den brittiska årligen återkom mande 
publi ka tionen the Military Balance. den 
redovisning av organisationsbestäm man de 
materiel som där görs blir på många sätt 

sty rande för vad som kan tas upp i sam-
man hanget. det innebär att ledningssys-
tem inte redovisas på ett så systematiskt 
sätt som önskvärt vore. vidare är redo  vis-
ningen av styrda vapen osystematisk med 
jaktrobotar, sjömålsrobotar och pan sar-
värns robotar som fram trädande exempel. 
främst saknas antal men även redovisning 
av vissa typer kan saknas. Även den ful-
la vidden av målsökaregenskaper och tele-
krigföringen i anslut ning till dessa kan va-
ra svårt att beakta kopplat till prestanda. 
En redovisning av operativ förmåga för or-
ganisationsbestämmande materiel är i sig 
således inte utan brister och i ännu högre 
grad gäller detta en rättvisande bedömning 
av operativ förmåga för hela militära orga-
nisationer inklusive personal och bered-
skap. dock ger en sådan redovisning, trots 
bristerna, väsentliga insikter i de konven-
tionella rust ningarna. något som förkla-
rar den vikt som läggs vid sådan i bl a för-
handlingar om kon ven tionella rustnings-
begräns ningar. 
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de metoder som här används för vär-
dering av organisationsbestämmande ma-
teriel går tillbaka till metoder som an-
vändes vid i mitten av 1980-talet, när 
försvarsmakten och dåvarande foa ge-
nomförde Europastudien, en studie av 
styrke balansen mellan nato och dåvaran-
de WP. Me toderna är en blandning av ob-
jektiva fakta och sub jektiva värderingar. 
Metoden har senare utvecklats några steg 
som jag redovisas i en rapport5 där det ock-
så finns en utförligare litteratur förteckning. 
den metod jag nu har använt innebär någ-
ra ytterligare steg i utveckling och då främst 
samverkanseffekter men också skattning 
av tekniska nyheter som smyg förmåga, vil-
ket naturligtvis innebär ett inslag av osä-
kerhet i bedömningarna. 

En mera teoretisk bakgrund till använd-
ning av indikatorer och index ges i lignell 
m fl.6 användning av sådana metoder på 
försvarsproblem redovisas i Jaiswal.7

i en nyligen utkommen foi-rapport8 
återfinns bl a en upprepning av rekommen-
dationen att utveckla metoder för att vär-
dera försvarsmateriels bidrag till försvars-
effekten. 

sakunderlag beträffande vapen och and-
ra system finns i stor utsträckning på nätet 
samt för svars maktens Flygplankort och 
Fartygskort.9

Military Balance 2012/13 utgör en vä-
sentlig källa för antal av vapen och sys-
tem i respektive mili tära organisation. 
framskrivningar har gjorts med hjälp av 
underlag i kungl krigsvetenskaps aka demi-
ens verksamhet för den svenska struktu-
ren samt försvarsmakens budgetunder-
lag 201410 samt kom plet terande underlag. 
Den finska strukturen har uppdaterats med 
ett finskt policydokument 11 som främsta 
källa. För Polen finns viss infor mation i 
nordlund12 som använts för den varia-

tionsbedömning som gjorts. vidare har in-
formation på nätet utnyttjats. 

i min tidigare nämnda rapport13 finns 
hänvisningar till ett antal referenser som 
tillsammans ger värde  skalor för de flesta 
av dagens materieltyper. de materieltyper 
som därefter tillkommit kan med hjälp av 
olika uppgifter som funnits tillgängliga på 
nätet under hösten 2012 inordnas i denna 
typ av rangordning.

de försvarsgrensvisa bedömningarna av 
den organisationsbestämmande materiel-
ens operativa förmåga utgör ingen större 
överraskning när man betraktar det orga-
nisatoriska och materiella innehållet bak-
om de siffror som erhålls. här har ett ma-
tematiskt uttryckssätt valts. En förtjänst 
av det matematiska uttryckssättetet är att 
det blir möjligt att ange ett väl definierat 
relativt sam  lat värde för de tre länderna. 
detta genom att medelvärdet för de tre 
försvars grens visa jämförelserna anges. det 
finska värdet blir således med insatta för-
svarsgrensvisa jämförelse talen i tabell 1: 
(140+70+60)/3 = 90 %. valet av beräk-
ningssätt innebär bl a att de försvars grens-
visa relativa jämförelserna får lika stort in-
flytande på den samlade bedömningen. Ob-
ser vera att de mått på förmåga som här re-
dovisas inte är beroende av specifika scena-
rion. något som så här långt bör minimera 
diskussionen om scenarions trovärdighet. 

det matematiska uttryckssättet under-
lättar också bedömning av terrängeffek-
ter samt bedöm ningen av hur stor andel av 
respektive stridskrafter som finns i de södra 
delarna. något som är relevant för finland 
och sverige men inte för Polen med sin hö-
gre befolkningstäthet. 

ter räng  effekter med avseende på mark-
stridskrafter har hämtats ur dupuy14 som 
utgör bear betningar av data från ett fler-
tal strider med störst inslag från andra 
världskriget, men också senare i Mel ler sta 
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Östern. fördelar av uppträdande i skär-
gård, som också behandlas i bedömningen, 
utgör en osäker ansats. andel av försvars-
makten som finns grupperad i södra delen 
av finland grun das på information i ett 
finskt planeringsunderlag.15 Motsvarande 
svenska värde har skattats. 

Utnyttjande av linjära avstånd i sam-
band med militära säkerhetsbetraktelser 
var ett intressant metodiskt grepp som redo-
visades vid ett seminarium september 2012 
arangerat av folk och försvar. sådana re-
sonemang förekommer också i den inter-
nationella militäranalytiska littera turen.16 

graden av koncentration till de södra de-
larna bedöms vara 90 % för de finska och 

80 % för de svenska mark samt flyg- och 
luftförsvarsstyrkorna. sjöstridsstyrkorna 
är till 100 % utgångs grupperade i de södra 
delarna av finland och sverige. 

några olika aspekter på rörlighet kom-
mer att behandlas ytterligare i en komman-
de artikel som avhandlar med scenari o-
relaterad analys.

visst ekonomiskt underlag har hämtats 
från hedin.17 De finska utgifterna för ma-
teriel har hämtats från www.un.org/disar-
mament/convarms/Milex kompletterat med 
uppgifter i Military Balance avseende väx-
elkursers och inflation enligt berörda år-
gångar. 
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ombedd att något reflektera kring ordet 
och institutionen ”akademi” frestas jag ge-
nast att bruka alla äldre humanisters favo-
ritinledning: ”redan de gamla grekerna”. 
ordet går nämligen tillbaka till det klassis-
ka aten, men som social institution räck-
er det att söka ursprunget i det italienska 
1400-talet och dess strävanden att åter-
uppväcka den antika kulturen. i denna re-
nässans spelade den starkt ökade tillgång-
en till Platons skrifter i västeuropa efter 
konstantinopels fall 1453 en central roll, 
och filosofen Marsilio Ficino i Florens val-
de att kalla den grupp lärjungar han sam-
lade kring sig för att studera och sprida 
kunskap om Platons tänkande accademia 
Platonica. namnet associerade till Platons 
egen undervisning, som han lär ha bedrivit 
på en plats utanför aten kallad akademia. 

ficino avled 1499 och hans akademi 
upplöstes så småningom, men den repre-
senterade en modell som skulle komma 
att efterbildas bokstavligen till dags dato. 
den hade skapats för att fylla en lucka i 
den samtida högre utbildningen, som allt-
jämt dominerades av den medeltida sko-
lastiken. flera akademier uppstod snart i 
syfte att uppodla andra kulturella och ve-
tenskapliga fält, vilka också uppfattades 
som gravt försummade. några av dem bil-
dades för att åstadkomma en ren och en-
hetlig italienska, däribland den äldsta allt-

jämt existerande, accademia della crusca 
1582. ”crusca” betyder ”kli”, och även 
om ”kliakademien” inte låter precis im-
ponerande ger namnet metaforiskt be-
sked om att den hade ett nobelt ändamål: 
att sålla bort agnarna från vetet i språket 
genom att utarbeta en normativ ordbok. 
I den verksamheten fick den många efter-
följare, bl a richelieus franska akademi 
1635 och gustaf iii:s uppdrag till den efter 
denna franska förebild grundade svenska 
akademien 1786 att utarbeta en gramma-
tik och en ordbok för svenska språket, vil-
ket ju f ö ännu inte är helt fullgjort.

Under 1600- och 1700-talen tillkom 
också en rad akademier med naturveten-
skaplig huvudinriktning. Även här inled-
des utvecklingen i italien, och först ut var 
accademia dei lincei, ”de loögdas akade-
mi”, 1603 i rom, vars mest berömde leda-
mot var galileo galilei. de främsta, alltjämt 
verksamma akademierna av denna typ till-
kom på 1660-talet i form av royal society 
i london, för vilket lärt samfund isaac 
newton presiderade i 24 år, och académie 
des sciences i Paris. tillsammans med den 
av leibniz initierade preussiska vetenskaps-
akademien i Berlin fungerade de som fö-
rebilder för kungl. vetenskapsakademien 
i stockholm, grundad 2 juni 1739 av en 
grupp vetenskapsentusiaster kring carolus 
linnaeus.

Tankar för dagen om akademier
framförda 2013-04-17 av Inge Jonsson
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i akademigrundandets hemland italien 
kom ordet ”akademi” tidigt också att bru-
kas för institutioner med praktisk yrkes-
utbildning på sitt program. när målare, 
skulptörer och arkitekter ville frigöra sig 
från de medeltida skrån, som de dessförin-
nan hänvisats till, och organisera sin egen 
undervisning, valde de att bruka den popu-
lära benämningen ”akademi”. därigenom 
kom den att förknippas med högre utbild-
ning generellt, och före 1800-talet använ-
des den normalt i stället för ”universitet”. i 
fråga om det svenskspråkiga universitetet i 
Åbo brukas den alltjämt, och i akademisk 
festretorik kan fortfarande ”den karolin-
ska akademien” få nobilisera dagens mass-
universitet i lund. och inte att förglömma: 
flera av vår akademis grundare var knutna 
till vad som då kallades ”krigsakademien 
på karlberg” men i realiteten var en ka-
dettskola. 

Beteckningen ”akademi” är således mång-
tydig, delvis motsägelsefull men uppenbar-
ligen också prestigeladdad. när det 1796 
bildade krigsmannasällskapet upphöjdes 
till kongl. krigsvetenskapsakademien den 
2 maj 1805 innebar det i praktiken ett stöd 
för dess fortlevnad. Under den unge eldsjä-
len gustaf Wilhelm tibells tjänstgöring i 
napoleons italienska armé 1798–1803 ha-
de verksamheten börjat avtyna betänkligt. 
som man kan inhämta i den utomordent-
ligt informativa och välskrivna historiken 
till 200-årsjubileet 1996 har vår akademi 
som de flesta andra genomlevt sina krispe-
rioder, men några brott i traditionen har 
aldrig inträffat.

för att komplicera bilden ytterligare 
vill jag erinra om att det också finns sam-
manslutningar, vilka fungerar som akade-
mier men valt att inte kalla sig så. kungl. 
Örlogsmannasällskapet, grundat 1771, 
räk  nas till de kungliga riksakademierna, 
och det litterära samfundet de nio, som 

i år celebrerar sin hundraårsdag, är i al-
la avseenden utom ett en akademi: sedan 
1942 är vi inte längre befriade från skatt. 
om  vänt har ordet ”akademi”, vilket lik-
som ”universitet” saknar juridiskt skydd, 
på sistone blivit alltmer missbrukat i diver-
se reklamsammanhang, och dessutom har 
det grundats en mängd nya akademier, lo-
kala som den småländska i växjö eller äm-
nesinriktade som den gastronomiska. i re-
aliteten har det säkerligen aldrig funnits så 
många akademier som idag. det kan man 
reta sig på eller le åt som löjligt, men det 
kan också tolkas positivt som att det tydli-
gen är något särdeles attraktivt med akade-
mier. varför tycker folk det?

De flesta har nog en aning om att många 
akademier är gamla och därför represente-
rar värden som i någon mening visat sig be-
stående. Jag tror att det känns tryggt i en tid 
av rasande snabba förändringar. dessutom 
kanske man vet, att de allra flesta akade-
mier väljer sina ledamöter själva och gör 
det utifrån meriter och akademins behov av 
kompetens, inget annat. idealtypiskt skall 
det i varje fall vara så, men även akademier 
lever i en faktisk verklighet. historiskt har 
det funnits tillfällen då begreppet ”meriter” 
kunnat tolkas rätt så liberalt. i protokollet 
från ett sammanträde i november 1739 i 
den unga vetenskapsakademien redovisas 
ett ovanligt frankt exempel: ”Äntel:n kom 
man at tala om sådane ledamöters inta-
gande, som vore i stånd at med peningar 
hielpa academien på fötter”, så börjar pa-
ragrafen, och därefter enades man om att 
nästa gång föreslå fyra namngivna herrar, 

”hvilcka, jemte det de äro förmögne och ut-
an bröstarfvingar, okså äga vackra vetten-
skaper” (28/11).

Eftersom akademien några år senare er-
höll privilegium på utgivning av almanack-
or, behövde man inte driva denna poli-
cy länge, men jag är rätt övertygad om att 
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den hade haft betydande inverkan på in-
valet av den förmögne ungkarlen Emanuel 
swedenborg 1740. om detta är något mer 
än en ful misstanke, blev hans testamen-
te en besvikelse, i varje fall inlednings-
vis. Akademien fick nämligen inga pengar 
men väl ta hand om hans efterlämnade c:a 
20 000 bok- och manussidor, och att des-
sa 233 år senare skulle meritera kva att 
bli uppsatt på UnEsco:s förteckning över 

”Memories of the World” (2005) kunde sä-
kert ingen föreställa sig, när det kom ett 
hästlass med papperen från london i de-
cember 1772.

Exakt tvåhundra år senare beröva-
des kungl. vetenskapsakademien sitt al-
manacksprivilegium, och bortfallet av in-
komsterna skulle då kompenseras med ett 
statsanslag. det utgår alltjämt men, som 
var att förutse, på en vida lägre reell ni-
vå efter inflationen på 1970- och 80-talen. 
akademier skall kunna uttala sig helt fritt 
utifrån den samlade höga kompetens de 
besitter och spela en aktiv roll i den offent-
liga debatten. det förutsätter ekonomisk 
handlingsfrihet, men en sådan föreligger 
såvitt jag vet bara hos ett par av våra kung-
liga riksakademier. Dessbättre finns det ju 
många privata fonder, som kan stödja sär-
skilda aktiviteter vid akademierna, så som 
t ex flera av Wallenbergstiftelserna många 
gånger har gjort vid vår, men det är när-
mast ogörligt att finna sponsorer till den 
dagliga driften.

Ekonomin utgör ett bekymmer för de 
flesta ideella föreningar, men den borde 
kanske inte drabba akademier lika hårt, ef-
tersom deras viktigaste kapital består av 
ledamöternas kompetens och erfarenhet. 
Ekonomiskt oberoende garanterar inte hel-
ler ett kraftfullt agerande från en akademis 
sida. det är normalt ingen enkel uppgift att 
få församlingar med i vissa fall flera hund-
ra ledamöter att enas om uttalanden i sam-

hälleligt viktiga och känsliga frågor, som 
inte blir urvattnade till menlöshet. Man 
kan vara rätt säker på att proklamationer 
av typen ”akademien anser…” framkallar 
protester från någon ledamot, som inte alls 
delar åsikten och känner behov av att delge 
mänskligheten detta faktum.

därmed över till den känsliga frågan 
om ledamöternas engagemang i en aka-
demi. det går nog inte att uttala sig gene-
rellt om församlingar där antalet ledamö-
ter sträcker sig från t ex aderton till åtskil-
liga hundra, men en sak gäller ändå för al-
la: den som accepterat ett inval förutsätts 
delta aktivt i akademiens verksamhet. det 
handlar inte om en hedersbetygelse – än 
mindre om en i den utseddes ögon själv-
klar sådan som borde ha kommit långt ti-
digare – utan om ett åtagande om ett ide-
ellt arbete i ordets fulla mening, eftersom 
det sällan är arvoderat. det kan givetvis bli 
mer eller mindre betungande; i akademier 
med många årliga priser krävs det bl a ofta 
avsevärd tid för inläsning och insändning 
av nomineringsskrivelser. om ledamöterna 
inte är beredda att avsätta sådan tid, kan 
effekten bli att akademien i fråga inte för-
mår dela ut något pris. Jag vet att det har 
hänt även med mycket substantiella belö-
ningar, vilket är en skandal för akademien 
i fråga och en stor besvikelse för dem som 
kunnat förtjäna guldet.

av ohejdad vana har jag uppehål-
lit mig mest vid det sedan länge förflutna, 
men innan jag ger sista ordet åt ännu en 
röst därifrån skall något sägas om nulä-
get. genom en lycklig slump har jag för ett 
par veckor sedan fått läsa ett kapitel i ma-
nuskript av min kollega och vän professor 
lars Engwall, som rubricerats ”academies 
and their roles for Policy decisions” och 
skall ingå i en kommande bok om europe-
isk vetenskapspolitik. I hans text finns ett 
diagram, som nästan övertydligt illustre-
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rar den kraftiga tillväxten i världen av an-
talet akademier från 1880 till 2000, ojäm-
förligt mycket större än under någon tidi-
gare epok. inom den tidsramen faller ock-
så en svensk pionjärinsats, nämligen ska-
pandet på regeringens initiativ av kungl. 
ingenjörsvetenskapsakademien (iva) 1919, 
då först i sitt slag men idag med drygt 20 
efterföljare runt om i världen. 

Ett annat nytt inslag i akademihisto-
rien utgör de sammanslutningar av akade-
mier – Engwall talar om ”metaorganisa-
tioner” – som etablerats under samma tid. 
den första tillkom 1899 men upplöstes ef-
ter första världskriget, sedan särskilt frans-
männen vägrat att återuppta något sam-
arbete med tyska kolleger. så småningom 
fick den dock sina ersättare: InterAcademy 
Panel on international issues 1993, allEa 
(all European academies) 1994 och aasa 
(association of academies of sciences in 
asia) 2000 är några av de senast bildade. 
deras ändamål är främst att stärka veten-
skapens ställning i samhället och att stimu-
lera internationell samverkan för att driva 
fram politiska lösningar på globala pro-
blem.

På senare tid har det förts en mycket 
animerad debatt om akademiernas framtid 
i tyskland, där det traditionellt funnits en 
rad förnämliga vetenskapsakademier men 
ingen som kunnat fylla samma nationella 
funktion som royal society och académie 
des sciences eller kva hos oss. den har 
bl a lett till ett intressant initiativ, som se-
dan ett par år även har fått en svensk efter-
följare. liksom i tyskland och holland har 
det etablerats en akademi i sverige, vars le-
damöter skall vara unga forskare valda på 
fem år från i princip alla vetenskapsområ-
den. det handlar alltså inte om någon aka-
demi med livslångt ledamotskap och eg-
na forskningsinstitutioner utan om ett fo-
rum för vetenskapspolitik i vid mening, där 

framstående unga forskare skall kunna re-
dovisa aktuella erfarenheter från laborato-
rier och seminarierum och formulera för-
slag till reformer. sveriges Unga akademi 
har på kort tid visat sig kunna fånga riks-
politikernas intresse i en överraskande stor 
utsträckning och mötts av betydande gene-
rositet från privata finansiärer.

denna nykomling i på det akademiska 
fältet hör uppenbarligen till den första av 
de tre klasser, som carl gustaf tessin an-
såg sig kunna urskilja bland sin tids aka-
demier. Jag citerar från Bengt hildebrands 
stora bok om vetenskapsakademiens för-
historia en passage ur tessins Åkerödagbok 
1762, där han beskriver ”wåra mångfaldi-
ga academier i Europa” som ”nödiga, min-
dre nödiga och onödiga” (s 364): 

de nödiga kallar jag dem, som idka och 
odla angelägna wettenskaper, utreda wig-
tiga frågor, uplysa werlden, stadga omtan-
ka, uphielpa näringar, döda fåfängan.

Mindre nödiga äro de, som endast sättia 
förståndet i siudning, tända små eldfägna 
ämbnen, upblåssa i glimmande utdunst-
ningar, som ytterst lämna i degelen någ-
ra nya ord, några glittrande infall, några 
tanke-lekar, som töma hiärtat och utgiöra 
wåre tiders så kallade angenäme umgäng-
es-männ.

onödige åter äro de, som skryt, mode och 
efterapning endast skapat, som hämta ax 
på en redan skuren åker, som wänta att 
anden skall falla på dem, som småtugga, 
och gå födeslösa ifrån deras lilla smule-
korg, sedan de budit många giäster och 
haft ingen mat.

de förra böra sorgfäldigt underhållas, 
de andra förbättras, de senare afskaffas, 
så framt babyloniska språkförwirringen 
skall undwikas.

tessins analys gjordes för mer än 250 år 
sedan, men bortsett från språket har den 
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knappast åldrats. tyvärr inte heller lyckats 
hindra Babelstornet från att växa sig åt-
skilliga våningar högre.

författaren är professor emeritus och leda-
mot av kkrva.
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det har omsider vaknat en försvarsde-
batt i landet. detta måste hälsas med gläd-
je, avsaknaden under många år har med-
fört att försvarsfrågorna i alltför hög grad 
präglats av försök att skapa sensationer 
kring en av samhällets grundläggande upp-
gifter – att försvara landet och medbor-
garna. debatten har därför också främst 
handlat om försvarsplane- och budgetfrå-
gor och inte så mycket om säkerhetspolitik 
och strategi, vilket det nog bör göra först. 

det var ju egentligen ett nytt strategival, 
som vi gjorde i all tysthet 2009 och till del 
tycks just den stora tystnaden ha påverkat 
debatten. det verkar som att allmänheten 
inte skulle störas, när vi smög iväg från de 
förlegade, men ack så populära, neutrali-
tetstankarna. Man kan dessutom ganska 
lätt observera, att ”tänket” inte var så sär-
skilt samstämmigt ens när regeringen fast-
ställde sitt förslag till insatsorganisation 
med försvarsmaktens förslag som grund. 
insatsorganisationen io 2014 är ganska 
spretig till sin karaktär. i ambitionen att va-
ra följsam mot regeringen, verkar det som 
att försvarsmakten glömde bort att det ju 
behövs även andra enheter än de som före-
slogs bilda en framtida insatsorganisation. 
den skulle ju i ”huvudsak” bestå av ståen-
de förband, men förbandens målsättning-
ar var – och är – ju framtagna för en mobi-
liserande krigsorganisation. därför saknas 

många av de stödenheter och annat, som 
fanns i den gamla fredsorganisationen och 
som faktiskt också dagens insatsförsvar är 
beroende av. 

den senaste tidens försök till försvars-
debatt visar tydligt – ja, kanske avslöjande 

– att det i verkligheten ännu finns många 
företrädare för ett nu föråldrat synsätt på 
hur vårt försvar ska fungera fredsbevaran-
de – och det är ju trots allt detta som är det 
yttersta syftet med samhällets försvarsan-
strängning. 

Äldre synsätt
den gamla strategin byggde på att vi skulle 
avskräcka mot angrepp genom vår styrka 
och förmåga att möta ett militärt angrepp 
mot landet med en mobiliserad krigsorgani-
sation, och, med lite perspektiv på vårt då-
varande strategiska läge, fungerade denna 
strategi troligen bra under det kalla krigets 
inledande skeden. Men situationen ändra-
des radikalt 1960, då sovjetunionen beslöt 
att det stora angreppet västerut skulle inle-
das med ett förödande kärnvapenslag. då 
skulle strategiska kärnvapen sättas in mot 
större städer i rent terrorsyfte och samtidigt 
skulle ett stort antal militära mål också be-
kämpas. vad detta i detalj kunde ha inne-
burit för sverige, kan vi i ännu mest spe-
kulera om, men uppenbarligen ansåg då-
tidens svenska försvarsledning, att det nya 

några synpunkter på svensk strategi
av Magnus Haglund
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strategiska läget var alltför svårt att hante-
ra och några tydliga åtgärder vidtogs där-
för inte. vi fortsatte som tidigare och trod-
de väl att vår avskräckning skulle fungera 
även i fortsättningen, men i Usa hade man 
på utrikesdepartementet i juni 19621 tagit 
fram riktlinjer för hur svensk säkerhetspo-
litik skulle stödjas. 

det framgår av riktlinjerna att sverige i 
stort sett skulle få samma behandling som 
de natoanslutna staterna, trots att sverige 
inte var en av de allierade. de amerikan-
ska motiven för detta stöd handlade om att 
sverige var starkt rustat, avsatte stora be-
lopp till sitt försvar och därigenom fung-
erade stabiliserande i regionen. Det finns 
anledning att konstatera, att inriktningen 
avsågs gälla för en femårsperiod och att 
sovjetunionen var den uttalade gemensam-
me fienden. Funderandet i Sverige ledde till 
att vi 1966 uttalat ansåg oss ligga under 
det amerikanska kärnvapenparaplyet och 
det kanske ändå utgjorde den viktigaste de-
len av vår avskräckning.2 

vi borde egentligen redan då ha över-
gått till ett insatsförsvar, som aktivt kun-
de verka fredsbevarande och stärka vår 
säkerhet redan i ett tidigt läge och försö-
ka förhindra en eskalering till kärnvapen-
krig. att det nya och allvarliga strategis-
ka läget inte blev särskilt uppmärksammad 
i samtiden är kanske inte så egendomligt. 
vietnamkrigets påverkan på den svenska 
opinionen gjorde, att det skulle bli svårt att 
marknadsföra att vi skyddades av Usa:s 
kärnvapen, särskilt som vi själva, av för-
ment moraliska skäl, just beslutat oss för 
att inte fortsätta vår framställning av egna. 
Det finns samtidigt anledning att notera, 
att det alltså var Usa, som skulle komma 
till vår hjälp i ett akut läge och inte nato; 
en skillnad som den svenska allmänheten 
ibland har svårt att uppfatta.

vissa företrädare kritiserar nu övergång-
en till ett insatsförsvar genom att påvisa att 
den fastställda insatsorganisationen inte 
kan fungera i en roll som ett slags hård-
bantat invasionsförsvar, vilket egentligen 
är ganska poänglöst, för det var väl ald-
rig avsikten heller. det är ju heller inte så 
man bedömer den framtida säkerhetspo-
litiska utvecklingen! I propositionstexten 
från 2009 anges tydligt att krigiska för-
vecklingar – ”enskilt militärt angrepp” – 
mot sverige bedöms som ”fortsatt osanno-
likt”, och en liknande bedömning är en ut-
gångspunkt även för EU:s säkerhetspolitis-
ka program från 2003. om vi i dag skulle 
uppleva, att vi lever under ett slags invasi-
onshot riktat mot landet, så skulle vi ju na-
turligtvis snarast sätta igång en tydlig upp-
rustning. vårt försvar i dag ska ju främst 
fungera för att samhället är tryggt mot da-
gens hot mot säkerheten, men det bör för-
stås också ha förmåga att växa om och när 
det anses nödvändigt.

ny strategisk inriktning
den nya inriktningen eller strategiska prin-
cipen bygger alltså på att vi ska ha ett för-
svar ”i användning”, som det angavs i för-
svarsberedningens rapport och som kan 
fungera ”här och nu”, som försvarsbeslu-
tet anger. avskräckningen bygger på att vi 
redan i dag ska verka aktivt för stabilitet 
och en fortsatt fredlig utveckling; främst 
i vår egen region och tillsammans med 
andra. Troligen finns den amerikanska 
kärnvapenavskräckningen också med i bil-
den, men detta är ju oftast en ”icke-fråga” 
i sverige. det förhållandet att nästan alla 
våra grannar numera är natomedlemmar 
gör trots detta att terrorbalansen fortfaran-
de är av största betydelse även för oss. det 
gäller därför att kunna hålla förbindelser-
na öppna till och från strategiska partner 



n r 2 aPril/JUni  2013

84

och objekt. i teorin skulle detta kunna kal-
las för en maritim strategi, vilket inte kan 
anses som särskilt märkligt, eftersom våra 
geografiska förutsättningar ser ut som de 
gör och vårt säkerhetspolitiska läge idag 
ser något annorlunda ut än tidigare, för att 
uttrycka det försiktigt. Det finns förstås an-
ledning att tidigt påpeka, att detta är en in-
riktning för alla delar av vårt försvar, mili-
tära som civila, och vårt gällande försvars-
beslut är, som jag ser det, bara en inledning 
på denna strategisk ominriktning. 

det gäller således att redan nu i freds-
tid aktivt skapa säkerhet för oss själva och 
i vår närregion, så att riskerna för en eska-
lering eller en krigsliknande situation kan 
undvikas. En grundläggande funktion är 
därför att vi redan idag måste kunna upp-
rätthålla den folkrättsenliga skyldigheten 
att ingripa mot kränkningar av vårt eget 
territorium, till lands, till sjöss och i luften. 
i ett slags absolut minimiläge är det därför 
viktigt att vi kan bevaka våra gränser och 
har tillräckliga resurser för att kunna ingri-
pa mot kränkningar av olika slag. i ett näs-
ta ambitionssteg kanske vi skulle kunna in-
gripa även mot andra företeelser, som skul-
le kunna hota eller störa säkerheten och 
svenska intressen i närområdet. sannolikt 
har vi dessutom fortfarande ambitionen, 
att kunna medverka i internationella freds-
bevarande operationer på andra håll också. 
deltagande i sådana kan kanske betraktas 
som vår skyldighet bakom den amerikan-
ska kärnvapenskölden! 

redan i dessa absoluta ”noll-nivåer” 
finns det uppenbarligen anledning att sam-
verka med de av våra grannar, som kan 
uppfatta situationen på ett liknande sätt. 
det behövs därför en relativt omfattande, 
rutinmässig samverkan över gränserna och 
till del har det ju börjat byggas upp, men 
mycket återstår fortfarande. för det natio-
nella försvaret hör förstås dessutom resur-

ser för att kunna möta en oväntad och far-
lig utveckling och här har ju inte minst vårt 
hemvärn en stor och viktig roll att fylla.

hur det sedan kan se ut på en något hö-
gre hotnivå kan man lätt göra sig en fö-
reställning om, när man läser i pressen 
om den internationella brottsligheten och 
dess tentakler in över vårt land. i dagsläget 
handlar det mest om smuggling av män-
niskor och narkotika, och mycket sker via 
den ordinarie sjötrafiken över Östersjön. 
stöld av bilar i sverige tycks vara en popu-
lär sysselsättning för dessa kriminella kret-
sar, men det behövs inte så stor fantasi för 
att förstå, att situationen skulle se myck-
et mera allvarlig ut, om de internationella 
brottssyndikaten själva skulle börja trans-
portera sina ”varor” i egna fartyg eller bå-
tar och att det i en större mån skulle hand-
la om vapen! Det skulle verkligen störa vår 
säkerhet och sådana transporter kan inte 
anses som ”bara polisiära”, för då har vi 
nog kommit i efterhand redan tankemäs-
sigt. Även på denna ganska begränsade 
hotnivå torde en samverkan med grannar-
na vara en förutsättning för vår säkerhet.

Men hur långt har vi kommit på den 
nya inriktningen och gäller fortfarande 
gamla föreställningar? inledningsvis bör 
vi förstås konstatera, att ryska federatio-
nen inte är detsamma som sovjetunionen, 
som i teorin hade en ideologisk anledning 
att sprida sitt evangelium genom att eröv-
ra den kapitalistiska världen och så är det 
ju inte längre. trots detta har vi anledning 
att se om vi fortfarande anses ligga under 
Usa kärnvapenparaply eller om de föränd-
ringar som skett på andra sidan Östersjön 
egentligen gjort denna utfästelse otidsen-
lig. sannolikt är det väl så att så länge vi 
anses uppfylla förutsättningarna i 1962 
års utfästelser, kan vi även fortsättningsvis 
räkna med att ligga skyddade av de ame-
rikanska kärnvapnen, även om de nume-
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ra i första hand bör anses skydda de bal-
tiska staterna. samtidigt är det så att just 
deras natomedlemskap måste respekteras 
tydligt och vi bör förstås inte försvaga alli-
ansens åtagande mot våra grannar genom 
att vi på något sätt ikläder oss någon form 
av säkerhetspolitiskt ansvar för dem. vår 
solidaritetsförklaring får alltså tolkas med 
viss försiktighet.

Tänkbara konsekvenser
och hur har det blivit inom vårt eget för-
svar? förbanden skulle ha en högre till-
gänglighet än de hade som mobiliserande 
enheter, men om man idag skärskådar in-
satsorganisationens förband så verkar det i 
många fall vara långt kvar innan detta vik-
tiga mål uppnås. Man kan dessutom ifrå-
gasätta om flera av de förband som finns 
på listan verkligen behövs omedelbart till-
gängliga eller om vissa av de funktioner 
som man vill att försvaret ska ha och ut-
veckla kanske egentligen borde tillgodoses 
på annat sätt. Är exempelvis inte ett psyko-
logiskt försvar, här och nu, egentligen alla 
medborgares uppgift och vad gör i så fall 
den PSYOPS-pluton, som ska finnas enligt 
io 2014? och behövs verkligen alla de lo-
gistikförband, som anges? fredssamhället 
har väl en del resurser att erbjuda och le-
veranskontrakt kan förstås tecknas, så att 
det kan fungera på ett ändamålsenligt sätt; 
kanske ungefär som vi tidigare hade kon-
trakt för krigsleveranser med K-företag! 

Det anges också att det ska finnas två 
luftvärnsbataljoner, men var det verkli-
gen en hel svensk luftvärnbataljon, som 
framgångsrikt och uppskattat användes 
i london under os? det insatsförband, i 
ordets rätta bemärkelse, som då användes, 
måste förstås vara tillgängligt och enkelt 
kunna sättas in och förstärka det svenska 
försvaret mot flygburna terrorister, om ett 

hotande läge skulle uppstå, så var finns det 
i den fastställda insatsorganisationen? På 
motsvarande sätt skulle man kunna gran-
ska flera enheter inom IO 2014 och kanske 
har vi blivit lite klokare också sedan beslu-
tet fattades? 

vilka förmågor och vilka andra enhe-
ter ser vi med två års inledande erfaren-
het av ett insatsförsvar att vi skulle behö-
va sätta upp? och hur mycket reserver be-
hövs för att kunna möta och verka före-
byggande i en mera oförutsebar framtid? 
sammanfattningsvis torde en revidering 
behöva göras av io 2014 ganska snart och 
den nya organisationen borde få en tydli-
gare inriktning på att kunna fungera för att 
förstärka säkerheten i vår egen region. det 
kunde kanske byggas upp reserver, som 
kunde kallas in som beredskapshöjande åt-
gärd för samhällets säkerhet redan under 
fredsförhållanden.

ledningen av vårt försvar bör ock-
så ses över. det säger sig nästan själv, att 
ledning och samordning antagligen mås-
te ändras, när strategi och inriktning änd-
ras på ett så fundamentalt sätt som nu 
har beslutats och håller på att genomför-
as. försvarets högsta ledning måste ligga 
betydligt närmare den politiska ledning-
en. det duger då inte att försvarsmakten 
mest har ett budgetsamband med regering-
en, som vilken förvaltningsmyndighet som 
helst. samordningen i övrigt inom sam-
hällsförsvaret kan kanske ske enligt den 
modell, som Maritimutredningen föresla-
git? sjöförsvaret ska enligt denna samord-
nas av ett samverkansorgan, MarsaM, 
och på motsvarande sätt kan säkert ock-
så markförsvaret samordnas regionvis med 
alla sina partner – inte minst då det gäller 
ett cyberanfalls konsekvenser ute i samhäl-
let – och luftförsvaret med sina.

vår nationella underrättelsetjänst mås-
te förstärkas för att kunna fungera inom 



n r 2 aPril/JUni  2013

86

en bredare verklighet, och dess utblicksfält 
måste också vidgas så att vi kan bilda oss 
en självständig uppfattning om var och hur 
insatser kan bli aktuella. det är alltså inte 
enbart en militär bedömning som ska gö-
ras, utan en mera total sådan som under-
lag för de beslut om insatser, som den poli-
tiska ledningen kan behöva för sin besluts-
fattning.

En omfattande revidering av vår lagstift-
ning för användning av vårt försvar måste 
också ske, så att vi kan använda våra sä-
kerhetsbevarande resurser – civila och mi-
litära – i så god tid som möjligt och i var-
je fall innan det börjar uppstå en akut sä-
kerhetshotande situation. vi kanske skul-
le ha egna bemannade insatsförband med 
militärpoliser eller gendarmer, som snabbt 
kan förstärka vår polis, om nu andra, mer 
stridande, förband anses förkättrade i civi-
la sammanhang.

En stor och viktig fråga berör personal-
försörjningen och även denna har hittills 
och till del påverkats av gamla föreställ-
ningar från det mobiliserande invasionsför-
svarets tid. den beklagansvärda hantering-
en av de samövade förband, som kommer 
hem från isaf-missionen i afghanistan 
bär syn för sägen. de borde förstås ome-
delbart inlemmas i insatsorganisationen – 
eller krigsplaceras som det hette tidigare – 
och inte bara splittras upp efter hemkom-
sten. den nyligen genomförda reformen av 
officersutbildningen har i huvudsak ock-
så genomförts på en gammal tankegrund, 
för officersprofessionen är ju annorlunda 
i ett insatsförsvar. huvuddelen av framti-
dens officerare kanske bara ska tjänstgöra 
under 10-15 år och de bör alltså utbildas 
till de befattningar som detta kan innebära. 
Ett insatsförsvar har däremot ett betydan-
de behov av personalreserver. 

det handlar då inte bara om att kun-
na fylla alla de tillfälliga vakanser av oli-

ka slag och på alla nivåer, som ofta inträf-
far på många håll i vårt fredssamhälle. det 
handlar också om att ha en reserv, som kan 
sättas in i händelse av att en internationell 
utveckling skulle kräva en utökad samver-
kan över våra nationsgränser. här får det 
helt enkelt inte klicka, för det skulle kunna 
skada vårt anseende allvarligt och i värsta 
fall försvåra för en fredsbevarande insats i 
vårt eget närområde. om ett sådant akut 
skeende skulle inträffa, måste vi ju också 
kunna delta i de gemensamma funktioner-
na på flera sätt, varav ledning och logistik 
bedömningsvis kommer att vara framträ-
dande eller rent av obligatoriska.

En annan kvarvarande effekt från inva-
sionsförsvarstiden kan det vara, när vi fort-
sätter att bygga upp vår försvarsmakt mot 
en hotbild av gammalt känt märke. visst 
ska vi följa utvecklingen noga i vårt eget 
närområde, men tankemödan läggs nästan 
enbart på utvecklingen i ryssland, vilket i 
flera fall till och med kan vara kontrapro-
duktivt för oss själva. På låg konfliktnivå 
har vi och ryssland ju till och med vissa 
likartade nationella intressen, som exem-
pelvis, när det gäller att kunna möta ter-
roristers verksamheter och det hot de kan 
medföra mot den gemensamma säkerheten 
i vårt närområde. till sjöss kan hela det 
omfattande flödet av olja och gas genom 
Östersjön behöva skyddas mot terrorister 
och genom att vi samarbetar med alla våra 
grannar! Vi kan ju lätt tänka oss motsva-
rande risker för luftfarten. 

att i dagens läge framställa ryssland en-
bart som vår fiende, är kanske inte så väl-
betänkt. Det finns faktiskt flera utveck-
lingstendenser inom landet än de som of-
tast återges i sverige och, ironiskt nog, kan 
en kvardröjande fiendebild av Ryssland 
närmast uppfattas som ett stöd för presi-
dent Putins politik – att vilja få ryssland 
att framstå som en dominerande super-
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makt. På motsvarande sätt finns det anled-
ning att fundera kring ett eventuellt svenskt 
natomedlemskap. i den ryska säkerhets-
politiska doktrinen anges bland annat att, 
förutom de tydliga fienderna i söder och 
i öster, Ryssland mest har bara en fiende 
och det är nato. därför bör vi nog funde-
ra noga och flera gånger innan vi eventu-
ellt sällar oss till Rysslands fiender! Det vo-
re ju att skapa eller snarare återuppväcka 
de gamla motsättningarna från det kal-
la krigets tid, när vi egentligen skulle vilja 
komma bort från sådana mönster. och ju 
längre en fredligare politik kan föras, de-
sto säkrare blir hela vår region – och kan-
ske kan detta samtidigt bidra till att det blir 
mera tid för en mera demokratisk utveck-
ling i ryssland. Ett slags ”1812 års politik” 
i ny skrud?

vår framtida försvarsplanering skulle 
med ett modernare synsätt kunna utgå från 
vilka förmågor vi själva anser oss behöva 
och försvaret därefter byggas upp i en am-
bitionstrappa, där argumentationen kan 

utgå från vilka resurser – gamla eller nya 
– som vi anser oss behöva för vårt framti-
da försvar i stället för den föråldrade hot-
bildsmodellen! Hur är det exempelvis med 
cyberattacker? hur ska vi kunna skydda 
oss mot sådana? vad händer i samhället 
om all energiförsörjning stoppas, och hur 
ska en sådan situation kunna mötas på ett 
rimligt genomtänkt sätt? och borde inte 
vår biståndspolitik anses vara en del av sä-
kerhetspolitiken?

Frågorna är alltså många och det finns 
verkligen mycket att ta tag i och utveck-
la, så att vi tillsammans med våra grannar 
kan stärka vår egen och vår regions säker-
het; något som bör betraktas som en förut-
sättning för en fortsatt utveckling för hela 
vår region och för våra samhällen. och det 
uppnår vi inte genom att återgå till förlega-
de tankar om vårt försvar.

författaren är kommendörkapten och le-
damot av kkrva.

noter

1. se bilaga till Fred och säkerhet, soU 
2002:108

2. se Årsberättelse avd vi 1966 författad av le-
damoten karl fritjofsson. föredragen 1966-
03-22.
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frågetecknen – liksom för den delen 
utropstecknen – står uppställda på rad vid 
horisonten i skrivande stund, mot slutet 
av mars 2013, då en mängd avgöranden 
har att fattas, av bestämmande betydelse 
för turkiets och regionens framtid, på kort 
och längre sikt. frågetecknen försvårar gi-
vetvis, i särskilt hög grad, varje försök till 
förutsägelser.

den packade ovisshetsagendan kommer 
till tydligt uttryck om man bara pekar på 
allt som trängs på banan av politiskt och 
symboliskt viktiga händelser just dessa da-
gar, kring 20 mars, den persisk-kurdiska 
nyårsdagen (newros), tillika 10-årsdagen 
av Usa:s i olika avseenden katastrofala in-
vasion i irak. och president obamas första 
(tomhänta?) besök i israel.

En turkisk kolumnist, Murat Yetkin, 
skriver under rubriken ”a day not to for-
get” om det till synes märkliga samman-
träffandet mellan å ena sidan firandet av 

”Martyrs´ day” med av premiärminis-
ter Erdogan högtidlighållet minne av hur 
som turkar och kurder under atatürks led-
ning besegrade britters och andras inva-
sionsstyrkor vid gallipoli det beramade 
året 1915 (då även den armenska katastro-
fen inträffade), å andra sidan ett nytt möte 
mellan pro-kurdiska BdP-politiker och den 
fängslade Pkk-ledaren Öcalan på fängel-
seön imrali, å tredje sidan offentliggjorda 

yrkanden av statsåklagaren Pekguzel om 
livslånga fängelsestraff för en lång rad hö-
ga militärer och politiker med anklagel-
ser om deltagande i en statskuppkomplott 
(”Ergenokon”), samt å fjärde sidan den re-
markabla nyheten att en grekisk-ortodox 
patriark, Bartolomeus 1, flugit till Rom 
för att delta i påveinstallationen, för första 
gången sedan år 1054.

dagen att minnas avsåg den 18 mars, 
således två dagar före irak-minnesdagen 
och newros, den dag då Pkk-ledaren 
Öcalan förväntas ge sin syn på den kur-
diska krisfrågans fredliga avveckling, efter 
30 år och uppåt 40 000 dödsoffer, i sam-
band med planerade massdemonstrationer 
i diarbakir. sannerligen ett vägskäl i det 
moderna, nya, turkiets inre och yttre ut-
veckling.

när denna text kommer av trycket vet 
vi förstås mer om hur det gick med allt det-
ta. det säger dock mycket om tätheten i 
den turkiska och regionala agendan att en 
enda utvald dag kan uppvisa viktiga hän-
delser, var för sig och än mer tillsammans 
innebärande olika typer av vägskäl: det 
handlar om det styrande (”pro-islamska”) 
akP:s mått och steg för att konsolidera sin 
nu vunna maktställning (bl a med sikte på 
kommande val 2014-2015), om kurdfrå-
gan i den turkiska samhällsutvecklingen, 
om huruvida och i vilken utsträckning och 

Turkiets vägskäl och vägval
av Michael Sahlin
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på vad sätt demokratisering, islamisering 
och sekularisering (och stabilisering) i den 
turkiska ”arabvårsmodellen” låter sig för-
enas, om allehanda Mr-aspekter på mass-
fängslandena av dels politiska dissident-
kretsar av olika slag, dels en betydande del 
av det turkiska generalitetet. i potten lig-
ger också planerade och omdebatterade ju-
diciella reformsträvanden, med koppling-
ar till förväntade imagestärkande amnesti-
utspel, i sin tur kopplade till den turkiska 
EU-fråga som marscherar vidare, om än in-
te sällan på stället.

En annan, anknytande, våg av händel-
ser hänför sig till det politiska spelet om de 
kritiskt nödvändiga författningsreformer-
na. En parlamentarisk författningsreform-
kommission i vilken alla 4 i parlamentet 
representerade partier ingår har länge sli-
tit med alla intresse- och identitetsviktiga 
frågor som uppkommer då det nu äntligen 
blivit dags, möjligt och därför nödvändigt 
att befria landet från den 1982 års författ-
ning som dåvarande militärregim genom-
drev. i akP-regimens kalender börjar det 
bli riktigt bråttom med att få fram ett god-
tagbart författningsutkast – Erdogan talar 
nu om april senast – eftersom det annars 
riskerar att bli för sent att kunna inplane-
ra nästkommande års olika val med en mo-
dern, icke-obsolet (”post-kemalistisk”) för-
fattning som styrande regelsamling. spåren 
från Morsis Egypten förskräcker måhän-
da, och det är under alla förhållanden för-
stås angeläget, av legitimitetsskäl, att ut-
kastet är ett enigt beslut partierna emellan, 
men avstånden i viktiga frågor förblir sto-
ra och övriga partier har inte lika bråttom 
som det styrande akP (som efter senaste 
parlamentsval visserligen nästan prickade 
50%-strecket men likväl saknar mandat för 
att kunna på egen hand få igenom författ-
ningsändringar).

En huvudfråga för Erdogan och akP i 
det pågående, alltmer forcerade (och poli-
tiskt nervösa) politiska författningsspelet 
gäller förslaget om att i turkiet, med lång-
varig, etablerad, parlamentaristisk tradi-
tion och politisk kultur, införa ett presiden-
tiellt system, av amerikansk eller fransk, 
eller kanske rysk, modell. skälet för änd-
ringen, Erdogans skäl, torde vara dels att 
hans mandattid som PM utgår i samband 
med parlamentsvalen 2015, dels att han 
anser sig behövas i turkisk omdaningspo-
litik även därefter, dels att partiet akP allt-
jämt behöver honom som sammanhållan-
de kraftpaket och dels att ett parlamenta-
riskt system, kanske med återkommande 
bräckliga koalitionsregeringar av traditio-
nellt snitt, innebär en alltför svag regerings-
makt för att kunna hantera utmaningarna, 
ute och hemma, framöver. det duger alltså 
inte (för akP/Erdogan) att helt simpelt by-
ta plats (modell Putin-Medvedev) med kol-
legan och sverige-besökaren abdullah gul 

– ett effektivt presidentsystem kräver förut-
om folkval också uttryckliga, författnings-
stadgade presidentiella befogenheter i led-
ningen för exekutiven (och partiet).

kurdfrågan och 
presidentfrågan 
i slutet av mars framtonar i den turkis-
ka debatten en uppenbar koppling mel-
lan kurdfrågan och presidentfrågan. givet 
övriga partiers deklarerade motstånd mot 
att ge klartecken till vad de tycks uppfatta 
som en utstakad väg mot enparti- och en-
mansdiktatur, ett presidentstyre under den 
dominerande och demokratiskt inte alltid 
helt övertygande Erdogan, ligger akP:s 
möjlighet att driva igenom förändringen i 
den gällande författningens bestämmelser 
om folkomröstning – att en 3/5 majoritet 
i parlamentet kan besluta om att föra en 
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författningsfråga till beslutande folkom-
röstning. akP saknar fyra röster för det-
ta och ser sig i första hand, paradoxalt, ha 
möjlighet att kunna få draghjälp av den 
pro-kurdiska partigruppen BdP för detta, 
som motprestation för tillmötesgående i 
den kurdiska frågan. 

att tillskriva all energi som Erdogan och 
akP i dagarna lägger på att i djupt kontro-
versiella och politiskt riskabla förhandling-
ar med den förre riksfienden Öcalan för att 
sjösätta en fredlig avveckling i kurdfrågan 
denna strävan att i tid få på plats ett beslut 
om presidentstyre vore förstås en ytlig för-
enkling – en både för turkisk och kurdisk 
nationalism acceptabel politisk överens-
kommelse (om en sådan god cigarr finns) 
efter de 30 åren av plågsamma strider skul-
le naturligtvis stärka turkiet i många avse-
enden. och bättre politiska konjunkturer 
för en lösning än nu är svåra att tänka sig, 
samtidigt som utvecklingen i syrien och 
irak gör en uppgörelse inom turkiet ock-
så utrikespolitiskt brådskande. Men det 
taktiska sambandet just nu är uppenbart. 
saken/sakerna brådskar, både utrikespoli-
tiskt och inrikespolitiskt. 

Åter måste garderas för att mycket av 
detta kanske klarnat när denna text kom-
mer av trycket. nuvarande risker och oviss-
heter kan ha ersatts av eller övergått i nya. 
Men det är nödvändigt att nalkas en bild av 
turkiets utrikespolitiska utmaningar och 
vägskäl utifrån en förståelse av den turkis-
ka nationens inre dynamik och dramaturgi. 
frågorna om ett framtida turkiets karak-
tär som stat och samhälle och dess utrikes- 
och säkerhetspolitiska roll, med ett ben i 
västvärlden och ett annat, i spagat, som re-
gional ekonomisk och politisk stormakt i 
en synnerligen orolig del av världen, dessa 
frågor samvarierar.

ingen ifrågasätter längre natolandet 
och EU-kandidatlandet turkiets betydelse 

som brygga mellan Europa och asien och 
som nyckelspelare i varje internationellt 
försök att få till stånd lösningar på de oli-
ka konflikterna i Västasien. De inlednings-
vis nämnda utropstecknen åsyftar omvärl-
dens apostroferande av ”det nya” turkiets 
anmärkningsvärda ekonomiska framsteg 
(bl a med hjälp av den politiska stabilitet 
och planeringsbarhet som det nu mer än 
10-åriga akP-styret möjliggjort), liksom 
landets militära styrka (och därmed bety-
delse för nato) och utrikespolitiska akti-
vism och diplomatiska relevans, särskilt i 
regionen men i viktiga avseenden också vi-
da därbortom. Potentialen är stor, men frå-
getecknen, och vägskälen, har visat sig va-
ra mångahanda. samspelet mellan de inre 
vägvalsfrågorna (kurdfrågan, balansen is-
lamism-demokrati-sekularism, EU-frågans 
potentiella viktighet som reformmotor, de 
ekonomiska drivkrafterna m m) och de di-
mensionerande utrikesfrågorna framtonar 
tydligare.

våren 2013 framstår turkiets utrikes-
politiska agenda och utmaningar som an-
märkningsvärt problematiska och ovissa, 
men också löftesrika. Mycket av detta är 
förstås kopplat till den dramatiska, som-
liga skulle säga desaströsa, syrien-utveck-
lingen. Men det handlar i så fall om syrien-
traumat som symptom på en vidare regio-
nal problematik, inkluderande turkiska re-
lationsproblem med merparten av de olika 
involverade nationella aktörerna – i stark 
kontrast mot utrikesminister davutouglus 

”0-problem” – politik för rätt kort tid se-
dan, innan arabvårens demokratiserings-
löften urartade i allvarliga kriser i nyck-
elländerna. inte minst för den omvalda 
obama-administrationen och utrikesminis-
ter kerry är det bekymmersamt att det al-
lierade, i sammanhanget omistliga turkiet 
numera har oroväckande konfliktladdade 
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relationer med både israel, irak/Bagdad, 
syrien, armenien och iran.

Turkiet och arabvåren
arabvåren gav i ursprungligt skick inte bara 
löften om demokratisering, en avveck ling av 
de förstenade autokratierna och en utveck-
ling i ”turkisk riktning”, med bas i sekulär, 
västorienterad demokrati, utan också om 
hegemoni för den sunni-islamska majorite-
tens samhällsvärderingar. turkiets ledning 
såg framför sig en turkisk ledarroll i denna 
makroutveckling, med en vidgad baskon-
flikt längs ”the Sunni-Shia fault line”. Ett 
akP-dominerat turkiet skulle ikläda sig 
denna ledartröja i kraft av sin ekonomiska 
makt, sitt politisk-kulturella inflytande, sin 
roll och respekt i västvärlden, sin möjlig-
het att utgöra modell för arabvårländernas 
politiska omdaning. och även sin vilja och 
förmåga att från gång till annan ryta till 
mot Usa och västvärlden, inklusive beträf-
fande och i förhållande till israel. 

att denna drivkraft sedermera försva-
gats/komplicerats dels av utvecklingen i 
Egypten (där Brödraskapets styrelse diskre-
diterat tron på förenlighet mellan islamism 
och demokrati) och dels syriens onda spi-
ral in i rent inbördeskrig har varit tydligt.

tillkommer så den utrikespolitiska kurd-
frågan, omständigheten att syrien-krisen 
skapat de facto autonomi för de uppåt 3 
miljonerna kurder i norra syrien samtidigt 
som irak-krisen dels lett till uppkomsten 
av ett autonomt kurdiskt krg i norra irak, 
dels vidare lett till ett konfliktladdat förhål-
lande mellan al-Malikis shia-dominerade 
Bagdad-regim och ett självständighetssträ-
vande krg vars oljeexportintressen nume-
ra harmonierar väl med turkiets energipo-
litiska mål.

värnandet om iraks territoriella inte-
gritet har länge brukat vara en hörnsten i 

turkiets utrikespolitik, detta främst med 
hänsyn till farhågor att irakisk-kurdiska 
självständighetssträvanden skulle kunna 
smitta av sig på den turkiska kurdfrågan, 
bl a genom Pkk:s gränsöverskridande ak-
tiviteter. Men på senaste tiden har en änd-
ring därvidlag tyckts vara på gång, mani-
festerat av dels ett synligt närmande mel-
lan turkiet och krg-regimen och dels oli-
ka uttryck för konflikt mellan Bagdad och 
ankara (däribland direktförhandlingar 
krg-ankara om oljeutvinning och vidare-
transport och att turkiet gett fristad åt den 
i Bagdad dödsdömde förre sunnitiske vice-
presidenten hashimi). därtill kommer för-
stås att syrien-krisen, med dess tilltagande 
karaktär av sekteristisk sunni-shia konflikt, 
inte kan undgå att så djupnande split mel-
lan ett iran närstående, shiadominerat (om 
än f d Usa-ockuperat) irak och ett intil-
liggande akP-sunnitiskt turkiet som kom-
mit att satsa all kraft och all prestige på att 
assad-regimen måste bort, för att ge poli-
tiskt utrymme åt syriens sunnimuslimska 
majoritet.

fokuseringen i turkiet på att via fred-
liga politiska förhandlingar finna fram till 
nytt turkisk-kurdiskt samhälls- och samlev-
nadskontrakt (tids nog får vi veta vari ett 
sådant kontrakt skulle kunna tänkas bestå) 
har naturligtvis att ses mot bakgrund av att 
utvecklingen i norra irak och norra syrien 
har potentiella pan-kurdiska implikatio-
ner som turkiet inte gärna kan motverka 
om man fastnar – såsom läget tycktes vara 
ännu förra året – i en steril militär utnöt-
ningskamp mot Pkk. och Pkk, dess leda-
re på ön och övriga aktivistkretsar på ömse 
sidor om den turkisk-irakiska gränsen och 
ute i Europa, kan naturligtvis i dessa för-
hållanden – och i de nämnda författnings-
frågorna – se konturerna till historiskt uni-
ka eftergifter att kunna utkräva i pågående 
förhandlingar med akP-regimen.
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såsom läget nu ser ut, med sydeuropa, 
inklusive cypern och grekland, i ekono-
misk gungning, har det ekonomiskt starka 
turkiet knappast bråttom med att få ett av-
görande i EU-medlemskapsfrågan. fortsatt 
ändå goda förbindelser med Usa och de 
stora EU-länderna må vara en förutsätt-
ning för turkiets konsoliderade tillväxt 
och utveckling (i sin tur en förutsättning 
för akP:s fortsatta popularitet och utsik-
ter inför kommande val). Men det geogra-
fiskt utsatta Turkiet har däremot bråttom 
att förhindra att syrien-krisen fördjupas 
och sprids i regionen – ett regionaliserat 
krig i och runt syrien med aktiv involve-
ring av externa aktörer som Usa, ryssland, 
iran och saudiarabien och med sekteristis-
ka förtecken vore en mardröm, och än vär-
re om därtill skulle läggas krigiska förveck-
lingar mellan israel (Usa?) och iran. och 
även för detta, pågående arbete med att sö-
ka hindra att det dåliga urartar till det vär-
sta krävs nära samverkan mellan turkiet 
och dess natoallierade. 

turkiet har knappast råd att riskera att 
på egen hand dras in i ett regionaliserat 
Mellanöstern-krig. Men här störs bilden av 
det dystra läget i den israelisk-palestinska 
s k fredsprocessen, av ovissheterna kring 
en ny israelisk regerings hållning till regi-
onens fredsfrågor, och av det fortsatt frus-
na israelisk-turkiska förhållandet. och av 
den djupnande osäkerheten kring det nya 
Egyptens vägval – allt detta till stort be-
kymmer för team obama som slickar så-
ren efter de kostsamma tillkortakomman-
dena i irak och afghanistan.

frågetecknen står alltså på rad. Ännu 
har turkiet klarat sig undan både att dras 
in i den europeiska ekonomiska krisen (väs-
terut) och att dras in militärt i det syriska 
inbördeskriget och andra regionala kon-
flikter (österut). Balansgången har varit in-
ternt kritiserad för halsstarrig äventyrlig-

het – särskilt syrien-politiken där akP lagt 
alla ägg i korgen militär rebellseger – men 
ändå hittills hyggligt framgångsrik genom 
att basal handlingsfrihet kunnat bevaras, i 
de olika strategiska riktningarna. historia 
och geografi finns kvar som strategiska till-
gångar, snarare än belastningar.

syrien – krisen och den 
turkiska kurdfrågan
Mycket kommer framöver att styras av 
kombinationen syrien-krisens utfall (där 
Turkiet trots allt är bara en av flera, många, 
parter i målet) och den turkiska kurdfrå-
gans hantering, och utfall. 

i skrivande stund – jag tvingas återkom-
mande gardera så – tycks läget ”på mar-
ken” i och kring syrien kännetecknas pri-
märt av dels att ingen av de stridande par-
terna tycks ha förutsättningar att inom 
överskådlig tid segra militärt (bl a till följd 
av ”balansen” i vapenleveranser från res-
pektive stödländer till respektive parter), 
dels att den rebellstödjande internationel-
la konstellationen (saudi/Quatar, Us, vis-
sa EU-länder, turkiet) likväl alltmer enty-
digt tycks inne på att hoppas på och aktivt 
stödja en seger för rebellsidan, oaktat fort-
satt splittring och förekomst av på marken 
betydande jihadistinslag, detta i avsaknad 
av andra idéer till hur få stopp på det syris-
ka blodbadet, dels att denna väst-/sunnitis-
ka inriktning tycks göra det än mer än hit-
tills hopplöst att försöka få till stånd enig-
het i fn:s säkerhetsråd om en handlings-
linje som alla fem permanenta medlemmar, 
inkl ryssland och kina, kan ställa upp på, 
med risken att syrien-krisen blir något av 
ett ”proxy war” mellan ett shia-block stött 
av ryssland, kina och iran och ett sunni-
block stött av västländer inkl turkiet (och 
Egypten?) och viktigare sunniarabiska län-
der med saudiarabien i spetsen, dels att 
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krisutvecklingen nu manifesterar allt tydli-
gare, överhängande risker för en spridning 
av de militära förvecklingarna till syriens 
grannländer, irak, libanon, Jordanien – 
och turkiet, och dels att någon Brahimi-
ledd förhandlingslösning inte tycks finnas 
inom räckhåll. I allt detta finns uppenbarli-
gen sprängkraft att leda till både regionalt 
krig och till ändringar av de av kolonial-
makterna på rätt fri hand dragna gränser-
na i denna känsliga region. Men jag bekla-
gar att det blev en lång mening med många 

”dels”.
En fråga man kan ställa sig här är vil-

ket som för turkiets och akP-regeringens 
del vore värsta, tänkbara utfall av syrien-
krisen – om det bästa scenariot hade varit 
att hela arabvårvågen utmynnat i en omda-
ning av alla berörda länder, inkl syrien, till 

”sunnifierad”, brödraskapsdominerad de-
mokratisering (apropå diskursen om tur-
kiet respektive Egypten som styrande mo-
dell och ledande makt). Det finns flera vär-
sta fall att väga för den turkiska statsled-
ningen: en kaotisk ”balkanisering” av hela 
området, kanske med en alewitisk separat 
entitet närmast intill den turkiska hatay-
provinsen och med en fritt svävande kur-
disk entitet uppe i nordost? Eller ett fort-
satt sammanhängande syrien där radikala, 
extremislamistiska sunni-krafter (typ al-
nusra) tagit kommandot? Eller att netto-
resultatet till sist blir en sammanhängande 
gränsöverskridande kurdisk statsbildning 
(norra syrien, norra irak, östra turkiet)? 
Ett antal andra för turkiet riktigt skräck-
injagande varianter går säkert att leta upp.

Men även utan att leta står det nume-
ra klart för var och en att den syriska kri-
sen nu utvecklats så länge och förvärrats så 
mycket att det i stort sett bara finns kvar på  
olika sätt djupt problematiska ”lösningar”, 
även om ett regionalt storkrig med vidare 
internationella förgreningar undviks. helt 

nya parametrar kommer att gälla oavsett 
hur internationella samfundet till sist even-
tuellt får slut på dödandet. om och när 
assad-regimen faller (en återgång till status 
quo ante är inte längre tänkbar för någon) 
har det geopolitiska kalejdoskopet ändrats: 
i libanon genom att hizbollahs ställning 
blir ytterst utsatt, i irak genom extrema ris-
ker för sönderfall till följd av en oundviklig 
vidgning av klyftorna shia-sunni respekti-
ve arabiskt-kurdiskt och därtill iranska på-
tryckningar, i syrien själv genom alla svå-
righeter som finns att nu se vilken annan 
sammanhållande statsbildning post-assad 
som vore önskvärd och tänkbar. Med flera 
varianter. allt med stor betydelse både för 
turkiets utrikespolitiska identitetssökande 
och inre utveckling av stat och samhälle.

därmed har vi ofrånkomligen kommit 
tillbaka till den kurdiska frågan. turkiets 
kurdiska fråga. 

Precis i skrivande stund inträffar det sto-
ra, väntade ögonblicket då den fängslade 
Pkk-ledaren Öcalan fått sitt fredsmedde-
lande uppläst inför en miljonstark kurdisk 
publik i diarbakir, ett budskap om nystart 
i den turkisk-kurdiska samlevnaden, om 
slut på den väpnade striden och om det 
väpnade Pkk:s tillbakadragande från tur-
kiskt territorium, till kandil-bergen i norra 
irak, mm. sådant språk har förljudits och 
sådana åtgärder har prövats tidigare, men 
det verkar som om fredstärningen denna 
gång, med gemensamma krafter, kastats på 
allvar. lite av ”det må bära eller brista”, 
eller ”sista chansen”. 

varför denna händelseutveckling just nu? 
Som nämnts tidigare finns plausibla både 
inre (författningsreformmässiga) och yttre 
förklaringsgrunder (bl a syrien-krisens dy-
namik, kopplad också till turkiets energi-
politiska intressen). akP-regimens brådska 
med hänsyn till både till den författnings-
politiska processen inför kommande val 
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och till turkiets utrikespolitiska sårbarhet 
för ogynnsamma utvecklingar kring syrien 
tycks samvariera med (den militanta) kur-

diska sidans upplevelse av ett historiskt till-
fälle till reella framsteg.

M

detta skrevs alltså i mars. före presslägg-
ning får jag möjlighet till en kortare efter-
skrift. det har nu blivit de sista dagarna i 
april, och jag uppsöker en gång till mina 
omhuldade frågetecken, och utropstecken.

vad har hunnit ändras, i vilken grad har 
ökad klarhet om alla vägvalsfrågorna vun-
nits? svaret är: i grunden samma oviss-
het, även om mycket förvisso hänt. kanske 
skulle också en uppföljande text senare i 
sommar, eller långt in på hösten, i allt vä-
sentligt handla om de olika burkarnas fort-
satta sparkande nedåt gatan.

Fortfarande finns inga svar, eller egent-
ligen något annat än ett trist ”more of the 
same”, när det gäller syrien-krisen, sam-
ma grundbild av låst militärt läge på mar-
ken, av splittrad opposition/rebellrörelse, 
av humanitär katastrof, av mycket skrik 
och lite ull när det gäller regionala sprid-
ningsrisker och risker för kemvapen, av 
amerikansk m fl tveksamhet vad gäller mi-
litärt ingripande, av oenighet inom säker-
hetsrådet, o s v, o s v. i uttrycket ”more 
of the same” innesluts också allt som per 
i slutet av april kunde ha varit än värre, 
t ex att än mer av regional spridning (än-
nu) inte skett, att libanon ännu tycks hål-
la stånd m m. Precis i skrivande stund lä-
ser man dock om att kemvapen – president 
obamas ”röda linje” – trots allt kan ha 
använts av al-assad-regimen, vilket kan 
varsla om en eventuell ”game changer”. 
och några dagar senare läser vi om bom-
berna i den turkiska gränsstaden reyhani 
och turkiska vedergällningshot, om viss 

amerikansk-rysk konvergens i och med det 
ovissa förslaget om en fredskonferens, och 
om amerikansk-turkiska toppförhandling-
ar i samband med Erdogans Usa-besök. a 
luta continua.

fredsprocessen i den kurdiska frågan 
har sett flera viktiga steg sedan i mars 
och förre riksfienden Öcalans olivkvistar. 
Just nu talas om slutet av april som da-
tum för inledande av Pkk:s vapennedlägg-
ning (vilket dock aldrig skedde!) och till-
bakadragande från turkisk mark. En sär-
skild och mångsidigt sammansatt kommis-
sion av ”vise män/kvinnor” har tillsatts för 
att stödja fredsprocessens förankring i den 
turkiska allmänheten. i parlamentet käbb-
las med oppositionen om tillsättande av en 
särskild parlamentarisk kommission i lik-
nande syfte. Men ännu i dessa dagar sak-
nas en tydlig bild av fredsinitiativets egent-
liga politiska status: kommer hela Pkk, in-
kl den yngre generationen, att ställa upp på 
ledare Öcalans fredslinje, vilka motpresta-
tioner har team Öcalan krävt/fått gehör 
för i gengäld, hur acceptabla är dessa mot-
prestationer för den turkiska allmänheten 
och för de nationalistiska krafterna tvärs 
över det politiska spektrum, hur tänks de 
fortsatta etapperna, kvarstår Pkk:s tidiga-
re utfästelse att inte längre kräva en egen 
statsbildning, hur ser kopplingen ut till de 
nordsyriska och nordirakiska kurdfrågor-
na? Många frågor finns, och ännu få svar.

Utrikespolitiskt är det också en viktig 
förändring, ännu med oklara detaljer, upp-
följningsmekanismer och regionala impli-
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kationer, att Usa:s diplomati (som vän-
tat, till sist) lyckats framtvinga en israelisk-
turkisk (påbörjad) normalisering – en för 
Usa:s Mellanösternpolitik rimligen allde-
les nödvändig framgång och pusselbit.

Men i övrigt, åter på den turkiska hem-
maplan, inte så mycket nytt på justitiere-
formfronten och på författningsfronten. 
kopplingen mellan dessa frågor och den 
kurdiska, och de känsliga säkerhetspolitis-
ka frågorna, ligger och skaver i turkisk de-
batt, innebärande å ena sidan möjligheter 
till plötslig, språngvis utveckling, å andra 
sidan stora risker för långvarig blockering. 
Även med denna efterskrift kan således 
mycket ha hunnit hända mellan skrivande 
stund och skriftens publicering. 

i stället för effekterna av omfattande am-
nestiutspel (som ännu uteblivit) debatteras 
i och om turkiet i dagarna den uppseende-
väckande domen mot den världsberömde 
turkiske pianisten (och islamism-kritikern) 
fazil say. Å andra sidan fortskrider akP-

ledningens storartade moderniseringspla-
ner med sikte först på eventuell olympiad, 
därefter 100 årsminnet av den turkiska re-
publikens tillkomst, Erdogans företrädare 
atatürks skapelse 1923. 

att inte heller dessa i och för sig storsti-
lade moderniseringsprojekt utan vidare lå-
ter sig genomföras i en miljö av flerdimen-
sionella politiska motsättningar indikeras 
av den allra senaste tidens plötsliga utbrott 
av ursprungligen miljögrundade gatukra-
valler som tycks manifestera en partilös ur-
ban och västerländskt sinnad yngre genera-
tions vilja till motstånd mot Erdogans och 
akP:s ambitioner att insnäva den turkiska 
demokratin till en kulturellt islamskt fär-
gad majoritetsdiktatur.

Betydande skäl finns alltså att följa den 
utveckling som sker till följd av alla väg-
val.

författaren är ambassadör, tidigare statsse-
kreterare och generaldirektör.
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i juni 1966 gjorde flygvapnet vad som kal-
lats ett ”häpnadsväckande” utspel, när 
man i en studie ifrågasatte flera av de mili-
tära argumenten för att sverige skulle skaf-
fa kärnvapen. Bara en dryg månad tidigare 
hade regeringspartiets kanske främsta fö-
reträdare för kärnvapen, den tidigare för-
svarsministern Per Edvin sköld, backat i 
sin uppfattning. dessa båda brytpunkter 
ger en belysning från militär respektive po-
litisk sida av en fråga som stod under in-
tensiv debatt kring 1960. det fanns starka 
åsikter på båda sidor, vilket bl a skapade 
spänningar inom det regeringsbärande so-
cialdemokratiska partiet.

syfte och avgränsning
hur sverige kom att gå från en kärnvapen-
vänlig väg till den motsatta undersöks med 
viss tonvikt på hur teknikutvecklingen ska-
pade förutsättningar för nya militära och 
politiska överväganden. den fråga som ska 
besvaras kan uttryckas:

 • Vilka faktorer gjorde att Sverige på 
några år kring 1960 kunde gå från att 
vara ”nästan kärnvapenland” till att bli 
ledande nedrustningsföreträdare inter-
na tionellt?1

En utgångspunkt i den problemdiskussion 
som följer är att kärnvapenfrågan hante-
rades på tre arenor – en militär, en politisk 

och en teknisk. På varje arena framstår en 
aktör som central och tongivande. På den 
militära arenan är det flygvapnet. På den 
politiska arenan är det socialdemokratiska 
partiet, som både var landets största poli-
tiska parti och dessutom ett starkt och tu-
delat intresse i kärnvapenfrågan. På den 
tekniska arenan finns på motsvarande sätt 
försvarets forskningsanstalt, foa, som en 
dominerande aktör.2 

På den tekniska arenan kan man, om 
man så vill, också räkna själva kärnvapen-
teknologin som en aktör. det är ett synsätt 
som anknyter till den s k aktörs-nätverks-
teorin inom teknik- och vetenskapshisto-
ria. Begreppet ”aktant” har där använts 
för att markera hur teknisk utrustning eller 
utformning kan påverka samhällsutveck-
lingen.3 vi ska återknyta till teorin i slut-
satserna.

i det här fallet kan den Usa-ledda kärn-
vapenteknologin ses som den grundläggan-
de förändringsfaktorn under de år i slu-
tet av 1950-talet då sverige bytte fot be-
träffande kärnvapenanskaffning. Men 
man kan också säga att reaktionerna på 
tekniken var de som styrde utvecklingen. 
reaktionerna skedde till stor del i växel-
verkan mellan och inom de nämnda orga-
nisationerna och mellan försvarsgrenar på 
den militära arenan. 

Från nästan kärnvapenland till 
nedrustningsapostel 
en svensk helomvändning kring 1960 

av Petter Wulff
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den gjorda problembeskrivningen inne-
bär en klar avgränsning av aktörsfältet. 
armén behandlas visserligen som en militär 
aktör vid sidan om flygvapnet, men på så-
väl den politiska som den tekniska arenan 
är perspektivet fokuserat på den domine-
rande aktören. det är känt att man i Usa 
uttryckte missnöje med sveriges kärnva-
penplaner, men det bedöms inte påtagligt 
ha påverkat utvecklingsförloppet.4 de ut-
landsfaktorer, som lyfts fram, är dels själ-
va kärnvapenteknologin som den utveckla-
des i Usa, dels en problemanalys som kom 
från brittiskt håll.

litteratur – realism kontra 
idealism
sveriges kärnvapenplaner och -debatt har 
behandlats tidigare, ibland inom ramen för 
ett bredare tema. frågan kan, med viss för-
enkling, sägas ha behandlats från två vä-
sensskilda perspektiv – ett militär-tekniskt 
och ett politiskt-humanistiskt. den kan 
(med ytterligare förenkling) ses ur ett rea-
listiskt kontra ett idealistiskt perspektiv. 

det tyngsta realistiska inlägget kommer 
från Wilhelm agrell, som i boken Svenska 
förintelsevapen (2002) ingående beskriver 
hur långt gångna de svenska kärnvapen-
planerna var. han ser det i ingressen nämn-
da utspelet 1961 från flygvapnet som häp-
nadsväckande och anger det som en bryt-
punkt för kärnvapenplaneringen. vi ska i 
det följande konstatera att utspelet hade en 
förhistoria. 

agrell hade redan 1985 tagit upp kärnva-
penprogrammets ”uppgång och fall” med 
utgångspunkt från doktrinbegreppet. från 
detta militäridealistiska perspektiv rörde 
han sig mot ett synsätt, där mer handfasta 
försvarsgrensintressen var med och påver-
kade utvecklingen (agrell 1985). samma 
år gjorde Ny teknik en artikelserie på te-

mat ”historien om en svensk atombomb 
1945–72”, som illustrerade planer beträf-
fande vapen och vapenbärare (larsson 
1985).5 det var ett avslöjande som ledde 
till en officiell genomgång av kärnvapen-
programmet (forsberg 1987).

det militär-tekniska perspektivet får ock-
så en god belysning i en antologi från pro-
jektet Försvaret och det kalla kriget, FOKK 
(Zetterberg 2010). Där finns en uppsats om 
utvecklingen på den tekniska arenan skri-
ven av en insider vid foa (gyldén), vilken 
bl a ger exempel på den säkerhetspolitiska 
analys som växte fram efter hand. En an-
nan uppsats har en god problemformule-
ring – ”varför blev det ingen svensk atom-
bomb?” – men ger inte något tydligt svar 
på frågan (Ulfving).6 

den dominerande tekniska aktören, 
foa, har i ett vittnesseminarium givit en 
bredare bild av vilken roll man spelade i 
kärnvapenfrågan och hur man efter hand 
kom att inrikta forskningen på nedrust-
ning (foa 1995). där speglas en stolthet 
i vad som åstadkoms men markeras ock-
så frågans polarisering; ”den luddiga och 
känslobetonade politiska och militära de-
batten om svenska kärnvapen väckte stor 
olust hos många inom foa”. detta sägs i 
hög grad ha bidragit till att foa med kraft 
arbetade för ”vetenskapligt grundade och 
realistiska säkerhetspolitiska studier”.7 En 
slutsats som skulle kunna dras av uttalan-
det är att den idealistiskt baserade kärnva-
penkritiken var viktig för att utveckla det 
realistiska perspektivet.

den tekniska arenan har även analyse-
rats av Jonter i ett flertal artiklar – särskilt 
kopplingen till det civila kärnkraftpro-
grammet och Usa:s agerande mot svenska 
kärnvapen (Jonter 2010; där finns hänvis-
ningar till tidigare texter).8 

litteraturen inom den politisk-humanis-
tiska genren förefaller något mer akade-
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miskt förankrad. i en statsvetenskaplig av-
handling har Björn von sydow behandlat 
det inre politiska spelet hos socialdemokra-
terna under de aktuella åren. där är kärn-
vapenfrågan en av de tyngsta frågorna och 
tas upp i några kapitel. samtidigt som av-
handlingen är politiskt realistisk genom att 
den går bakom den offentliga retoriken, är 
den idealistisk i den meningen att den be-
handlar tankevärlden hos en politisk elit. 
det hindrar inte att kärnvapenfrågan kun-
de vara nyanserat och ”realistiskt” analy-
serad bl a av utrikesminister Undén redan 
vid mitten av 1950-talet.9 avhandlingen vi-
sar att det trots detta fanns en tydlig splitt-
ring i frågan inom partiet.

i en annan avhandling diskuteras det so-
cialdemokratiska kvinnoförbundets age-
rande i kärnvapenfrågan (hoadley nilsson 
1989). att impulserna utifrån får mycket 
begränsat utrymme kan bero på att debat-
ten till stor del var koncentrerad på relatio-
nerna till meningsmotståndarna inom par-
tiet. vad hoadley nilsson vill undersöka är 
rationaliteten i kvinnoförbundets handlan-
de, men det är en rationalitet som rör sig 
i en idealistisk sfär utan egentlig koppling 
till den tekniska, materiella företeelse som 
saken gällde. avhandlingen lär oss något 
om kärnvapenfrågan som partiproblem 
men knappast som reellt problem i en poli-
tisk-militär-teknisk kontext.10 

hoadley nilssons avhandling bygger 
delvis på en historik (rudling 1975), där 
ett tidigt och konsekvent kärnvapenmot-
stånd hos det socialdemokratiska kvin-
noförbundet, och dess ordförande inga 
thorsson, framställs som avgörande för 
att sverige kom att avstå från kärnvapen-
anskaffning. Motståndet och kampen illus-
treras hos rudling med hjälp av citat från 
militärt håll, som jag använt mig av. 

sedermera folkpartiledaren Per ahlmark 
har, i vad som ursprungligen var en upp-

sats i statsvetenskap, gjort en tidig genom-
gång av kärnkraftfrågans aktörer och argu-
ment (ahlmark 1965). de politiska parti-
ernas ståndpunkter återges där liksom den 
offentliga debatten. noterbart är att realis-
mens företrädare saknas – varken militä-
ra eller tekniska experter nämns som ak-
törer. ahlmark hade tidigare, som medlem 
i folkpartiets ungdomsförbund, markerat 
en idealistisk position för svenska kärnva-
pen, med argumentet att de inte bara skulle 
stärka vår försvarskraft utan även ”vår so-
lidaritet med de nationer, vilkas undergång 
skulle bli slutet också på vår frihet”.11

arbetarrörelsens arkiv har utnyttjats av 
arkivarien där, stellan andersson, för att 
beskriva hur socialdemokraterna etable-
rade den svenska nedrustningspolitiken 
i början av 1960-talet (andersson 2004). 
centralgestalt i detta arbete blev alva 
Myrdal, som själv efter något decenniums 
nedrustningsarbete gjorde en tillbakablick 
på de gångna åren (Myrdal 1976). hon 
tackade där några av den militära och tek-
niska realismens företrädare för ett ”un-
derbart samarbete med utmärkta experter” 
och för att de med sin sakkunskap stärkt 
argumenteringen i de svenska nedrust-
ningsförslagen.12 

En av dessa företrädare var Jan Prawitz. 
han har givit sin syn på hur sverige gick 
från kärnvapenoption till satsning på ned-
rustning – i framställningar som koncen-
treras till nedrustningsinitiativen och tonar 
ner de kärnvapenrealistiska ståndpunkter-
na (Prawitz 1994 och 1995). det är synd 
att Prawitz, i det som sägs vara ”in part an 
inside story”, avstår från att ge en insides-
beskrivning av hur den tekniska kompe-
tensen utvecklades och om uppslutningen 
bakom kärnvapenoptionen var total bland 
teknikerna. som han var verksam vid foa 
sedan 1956 (till 1970) bör han ha haft go-
da möjligheter att bedöma detta.13
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litteraturen kring den svenska kärnva-
penkampen är alltså skriven från i huvud-
sak två motsatta perspektiv. Min ambition 
här är att framhålla de realistiska stånd-
punkterna, särskilt den militärtekniska lo-
giken. Även den försvarsanalytiska kompe-
tensen bedöms angelägen att ta upp, och 
det görs med hjälp av en utländsk förfat-
tare. Patrick Blackett, som hade militär 
bakgrund och var en av operationsanaly-
sens pionjärer i storbritannien under andra 
världskriget (och nobelpristagare i fysik).14 
Blackett lyser ibland fram som referens och 
inspiratör i den svenska debatten.15 

Jämförelse med agrells analys
Min ambition är således att skriva från ett i 
huvudsak realistiskt och materialistiskt per-
spektiv. det sker med agrells breda och re-
alistiskt orienterade beskrivning från 2002 
som referens. det som tas upp i denna arti-
kel är en bråkdel av vad agrell skrivit i äm-
net och kan inte konkurrera med hans bok 
i fråga om detaljrikedom. Inte heller finns 
nya data som kullkastar den agrellska ana-
lysen. Även om det problem som behand-
las här är betydligt mer avgränsat än hos 
agrell, så kan skrivandet av en ny artikel 
bara motiveras, om det finns en skillnad i 
perspektiv på problemet.

föreliggande artikel har en ambition att 
ge ett teknikhistoriskt perspektiv på det 
inträffade. det kan tyckas märkligt att ta 
upp som en skillnad mot bakgrund av hur 
utförligt agrell skriver om teknik. han ger 
detaljer både om produktion av uran/plu-
tonium och om den tänkta atombomben. 
i min artikel koncentreras teknikdiskussio-
nen till utvecklingslinjen för taktiska kärn-
laddningar och dess konsekvenser beträf-
fande möjliga vapenbärare. Min uppfatt-
ning är, att just den utvecklingslinjen kom 
att spela en huvudroll i den svenska kärn-

vapenplaneringen och att tekniken därför, 
på denna övergripande nivå, blir något av 
en huvudaktör i skeendet. synsättet är helt 
i enlighet med den teknik- och vetenskaps-
historiska inriktning, som kallas aktörs-
nätverks-teori.

Påtagligt är också, att artikeln inte 
tar upp den civil-militära koppling som 
fanns på den tekniska arenan. i det avse-
endet skiljer sig framställningen även från 
Jonters texter (och även t ex gyldéns). Ett 
argument är att agrell och andra behand-
lat detta ingående, men jag ser också två 
andra argument för att kopplingen inte ska 
behöva tas upp här.

det första argumentet gäller behovet av 
sekretess. för dem som ville utveckla svens-
ka kärnvapen hade det civila kärnkraftpro-
grammet betydelse som den täckmantel 
under vilken vapnen kunde utvecklas ut-
an omvärldens vetskap. så länge kärnva-
pentankarna var levande, var betydelsen 
av täckmanteln stor. Men när det militära 
värdet av kärnvapeninnehav började ifrå-
gasättas, så minskade också kopplingen till 
det civila programmet.

Ett annat argument för att inte diskute-
ra den civil-militära kopplingen är att den 
inte förefaller ha varit ekonomiskt avgö-
rande. i tidiga beräkningar av grundkost-
naden för ett kärnvapenprogram handlade 
det om 300 eller 400 miljoner kr beroende 
på graden av koppling till det civila kärn-
kraftsprogrammet.16 den osäkerheten är 
försumbar i förhållande till att kostnaden, 
enligt den socialdemokratiska atomkom-
mittén, kunde handla om så mycket som 
3 miljarder. Jag har här nöjt mig med att 
notera den stora osäkerheten i ekonomin. 
den civil-militära kopplingens begränsa-
de påverkan där har bidragit till att jag in-
te diskuterar sambandet mellan kärnva-
pen- och kärnkraftkompetens eller hur tek-
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nikutformningen kring kärnkraften relate-
rar till möjlig kärnvapenutveckling.

artikeln har också, i förhållande till 
agrells bok, ett reducerat persongalleri. det 
är delvis en följd av ett synsätt där organi-
sationer uppfattas som viktigare att lyfta 
fram än individer. de organisationer som 
diskuteras här – flygvapnet, armén, soci-
aldemokratiska arbetarpartiet och foa – 
finns fortfarande (FOI), och hur de agera-
de då kan ge lärdomar för hur de ska age-
ra (eller inte agera) i nya situationer där 
mycket står på spel. En starkt personcen-
trerad berättelse, som agrells i viss mån är, 
kan vara svårare att dra allmänna lärdo-
mar av. 

En aktör som i stället tillförs på den 
tekniska arenan är foa:s planeringsbyrå. 
Byrån lyfts fram trots att den inte var en 
aktör – eller just på grund av det; att man 
avstod från att tidigt ta upp kärnvapenfrå-
gan i ett vidare säkerhetspolitiskt perspek-
tiv. därigenom svek man till någon del sitt 
uppdrag att ge en analytisk grund för det 
svenska försvarets utformning.

skillnaderna i förhållande till agrells 
bok handlar således om en något an-
nan syn på teknikens roll och vilka som 
var de (potentiellt) viktigaste aktörerna. 
skillnaderna motiverar, enligt mitt synsätt, 
att det av agrell beträdda analysområdet 
beträds igen. denna artikel vill visa att det 
borde gå att dra nya eller tydligare lärdo-
mar av det skedda.

Flygvapnet initierar 
kärnvapenfrågan
flygvapnet var den vapengren som först 
ställde sig bakom en svensk kärnvapen-
anskaffning. 1952 uttalade sig dess chef, 
Bengt nordenskiöld, att sverige borde 
skaffa kärnvapen.17 En annan flygvapenge-
neral, g a Westring, sa samma år att ett 

litet land, ”hänvisat till sina egna resur-
ser”, måste göra allt för att tillägna sig ny 
vapenteknik. särskilt på luftkrigets områ-
de måste kvaliteten obönhörligen gå före 
kvantiteten. Mot den bakgrunden blev 
kärnvapenanskaffning något att överväga. 
i själva verket kunde man, enligt Westring, 
väl knappast tänka sig ”ett vapen mer läm-
pat för vårt speciella läge och våra speciel-
la förhållanden, där det gäller att med alla 
medel i tid hindra en fientlig invasion eller 
att eliminera ett fientligt brohuvud på vårt 
område”. Ett sådant vapen borde väl ”vara 
värt ganska mycket pengar och uppoffring-
ar”. Westring förutsåg att invändningar 
kunde komma mot detta, som han kallade 

”svindlande” perspektiv, men menade att 
”siktar man lågt, når man inte långt”.18

det gjordes alltså tidigt en kraftfull 
rekommendation från flygvapnets si-
da att sverige borde skaffa kärnvapen. 
Nordenskiölds efterträdare som flygvapen-
chef, axel ljungdahl, var betydligt försik-
tigare med att uttala sig i frågan, men han 
gjorde ändå en principiellt intressant ob-
servation, när han 1954 noterade att kärn-
vapnen utvecklades längs två olika vä-
gar. observationen framfördes i en arti-
kel, som egentligen handlar om luftförsva-
ret, där han ägnar utrymme åt atomvap-
net som ett nytt ”förstörelsemedel”. han 
ser att det utvecklas dels mot ökad spräng-
kraft hos bomber med bibehållen vikt, dels 
mot minskad vikt hos bomber med bibe-
hållen sprängkraft.19 det är en klargöran-
de beskrivning av teknikutvecklingen, och 
den används här som utgångspunkt för dis-
kussionen. 

ljungdahl såg utvecklingen mot ökad 
sprängkraft som huvudlinjen i utveckling-
en och talar om det som ökad ”effektivi-
tet”. det var också den utvecklingen som 
mest uppmärksammades av en bred pu-
blik. den sågs som en tävlan mellan super-
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makterna Usa och sovjetunionen om att 
få ut så mycket sprängkraft som möjligt 
ur en bomb. Med introduktionen av fu-
sionsladdningar nådde man en mång-
falt förstärkt verkan jämfört med tidigare 
atomvapen. det byggde på att man, i stäl-
let för att klyva tunga atomkärnor, kun-
de slå samman lätta kärnor (särskilt vä-
te). vapenverkan kunde nu räknas i mega-
ton, där ett megaton motsvarade verkan av 
en miljon ton trotyl. 1954 sprängde Usa 
en vätebomb, som var tusen gånger star-
kare än dem som fällts över Japan i andra 
världskrigets slutskede. sovjet gick ännu 
längre i denna kapplöpning och spräng-
de 1961 en bomb, som var ytterligare tre 
gånger starkare (50 megaton). Med en ny 
nivå på förstörelsekapaciteten följde en ny 
terminologi – megatonbomberna fick be-
teckningen strategiska, medan bomberna i 
kilotonklassen kallades taktiska. 

Utvecklingen av de taktiska bomber-
na skedde längs den andra av de skissera-
de vägarna. där inriktade man sig på att, 
med i stort sett bibehållen laddningsstyr-
ka, se hur små och lätta bomber som kun-
de framställas. Japan-bomberna hade vägt 
ca 4 ton, men ljungdahl noterade att man 
kunde vänta sig bomber som bara vägde 
tiondelen av det. där visade han sig snart 
ha underskattat utvecklingstakten. Bara 
två år efter det ljungdahls artikel kom-
mit i tryck påbörjades produktionen i Usa 
av ett kärnvapen som vägde ytterligare tio 
gånger mindre än vad som förutsagts i ar-
tikeln.20 

Flygvapnets monopol bryts
de strategiska kärnvapnen kom aldrig att 
på allvar ses som ett alternativ för sverige. 
Däremot fick utvecklingen på det kärn-
vapentaktiska området stor betydelse för 
den svenska kärnvapenfrågan, genom att 

det dök upp konkurrenter till den tradi-
tionella vapenbäraren som var bombflyg-
planet. tabellen nedan anger översiktligt 
sambandet mellan vapenvikt och några 
vapenbärare.

Tabell 1. vapenbärare för (taktiska) 
kärnvapen
Vapenbärare Max vapenvikt

flygplan ca 10 ton

robot ca 1 ton

artilleri ca 0,1 ton

flyggeneralen Westring diskuterade den 
minskade vapenvikten i en artikel fem år ef-
ter den första kärnvapenpläderingen. han 
konstaterade nu att teknikutvecklingen er-
bjöd möjlighet att använda mindre flygplan 
som vapenbärare. visserligen kunde även 
raketer och robotar bära kärnvapen, men 
när det gällde precisionen att träffa ett mål 
var flygplanet, enligt Westring, överlägset 
åtminstone för något större avstånd.21

från arméns sida tolkades utveckling-
en annorlunda. i en bok med titeln Både 
och uppmärksammade en grupp yngre ar-
méofficerare vart tekniken var på väg. De 
markerade att boken inte bara var en mili-
tär utan en militärpolitisk studie, och häv-
dade dels att sverige snabbt borde skaffa 
atomvapen, dels att dessa kunde användas 
i såväl atomgranater (artilleri) som raketer 
och robotar. det var alltså inte längre tal 
om ett vapen unikt för flygvapnet. I stäl-
let var det, enligt författarna, så att ”i vårt 
invasionsförsvar kan atomvapnet spela en 
väsentligt större roll än i luftförsvaret”.22 
Det var en utmaning mot flygvapnet, som 
sedan andra världskriget hade luftförsvar – 
d v s skydd mot fiendens flyg – som sin hu-
vuduppgift.23

författarna till Både och målade också 
upp hur fientliga flygplan försedd med små 
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lätta taktiska kärnvapen kunde komma 
att operera på så stora höjder att de inte 
kunde bekämpas effektivt med existerande 
jaktflyg. Som lösning på det problemet fö-
reslogs, att armén skulle förses med robo-
tar för bekämpning av höghöjdsmål.24

i en utförlig recension av boken i Ny mi-
litär tidskrift framfördes ett ännu starka-
re krav på snar kärnvapenanskaffning, och 
det föreslogs att en amerikansk armérobot 
(honest John) borde anskaffas, även om 
Sverige inte fick kärnladdningar med på 
köpet. kärnladdningarna kunde utvecklas 
i sverige, och med tillgång till en kärnva-
penanpassad vapenbärare skulle tiden att 
uppnå kärnvapenkapacitet för armén kun-
na kortas.25

Bland författarna bakom 1957 års de-
battskrift kom åtminstone två att bli namn-
kunniga – stig synnergren, som blev ÖB 
något decennium senare,26 och nils sköld 
som blev arméchef. den sistnämnde var 
son till den tidigare försvarsministern Per 
Edvin sköld, och bidrog med den militä-
ra analysen i en pro-kärnvapenskrift, som 
fadern gav ut 1959. författarkollektivet 
bakom Både och torde för övrigt ha allu-
derat på en tidigare plädering för arméns 
sak: Antingen – Eller. det var en appell för 
ett nytt försvarsprogram från 1930 – ock-
så den från en grupp yngre arméofficerare – 
som kom att få betydande genomslag. Med 
en tydlig, stark och populärt hållen argu-
mentering ville man nu åstadkomma nå-
got liknande. Man fick aldrig gehör för sin 
kärnvapenplädering hos politikerna, men 
skriften kan ha bidragit till att dämpa flyg-
vapnets intresse för kärnvapen.

Ett tecken på att flygvapnet ompröva-
de frågan var en artikel några år senare i 
krigsvetenskapsakademiens tidskrift. det 
var en omprövning, vilken – som det ut-
trycktes – kunde ”synas chockerande för 
traditionellt tänkande”.27 i stället för att 

ta upp en dragkamp med armén om att få 
mest kärnvapen tonade flygöversten Stig 
Norén (senare flygvapenchef) ner kärnvap-
nens roll. artikeln framförde uppfattning-
en att terrorbalansen minskat risken för 
storkrig och att därmed ”det isolerade an-
fallet med begränsat mål” blivit en sanno-
likare krigsform.28 det uttrycktes försiktigt 
att man kanske kunde bygga ett försvar 
som var effektivt endast mot konventionel-
la vapen. frågan ställdes alltså om kärn-
vapen behövde vara en del av hotbilden. 
frågan om sverige behövde egna kärnva-
pen var underförstådd. 

socialdemokraterna – 
humanism kontra modernitet
det socialdemokratiska partiet var djupt 
splittrat i synen på svenska kärnvapen. 
Utrikesminister Östen Undén och kvinno-
förbundet var starka motståndare. Men 
kärnvapen representerade också en modern 
teknik med koppling till civil kärnkraft-
teknik. rapporten från en socialdemokra-
tisk konferens vid mitten av 1950-talet om 
samhället och tekniken inleds med orden 

”vi stiger in i atomåldern”.29 det var ett löf-
te om en ny framtid, där sverige skulle gå i 
spetsen. Bland landets framstående fysiker 
fanns statsminister Erlanders vän och ve-
tenskaplige rådgivare, torsten gustafsson, 
som trodde på atomkraften i både civil och 
militär utformning.30 vi har även noterat 
att Per Edvin sköld (fram till 1961) drev 
frågan att sverige borde ha kärnvapen.31

statsministern kände trycket att ta ställ-
ning från både kärnvapenvänner och -mot-
ståndare. för honom var det en ”skräck-
bild” att de båda fraktionerna inom partiet 
skulle hamna i öppen strid.32 En kommitté 
med representanter för båda parter tillsat-
tes för att hitta en kompromissformel. Med 
olof Palme i kommitténs sekretariat utar-
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betades under hösten 1959 en text, där be-
greppet ”handlingsfrihet” blev det nyckel-
ord som partiet kunde samlas kring. 

i sak var rapporten klart kritisk till 
kärnvapenanskaffning. Man konstaterade 
att det fanns brister hos teorier som påstod 
att atomvapen ”självklart” skulle komma 
till användning i ett framtida krig. Man 
såg på kärnvapenstyrkan i storbritannien 
och drog slutsatsen att svenska atomvapen 
kunde komma att kosta lika mycket som 
det befintliga försvaret (omkring 3 miljar-
der per år). Även om kärnvapen represen-
terade en oerhörd verkansförmåga fanns 
det argument mot ett ”envapenförsvar” 
med enbart kärnvapen. den enda utvä-
gen skulle nämligen då i alla konflikter bli 

”terroranfall mot angriparen, vilket är helt 
oförenligt med den helt defensiva målsätt-
ningen för vårt försvar”.33 Man lyfte också 
blicken från den nationella scenen, där den 
militära sakkunskapen var svår att bemöta, 
och förklarade det naturligt att kommit-
tén ”i första hand betraktat atomvapen-
frågan ur ett internationellt perspektiv”.34 
det hade i debattskriften Nej! till svenska 
atomvapen beskrivits som ett kännetecken 
för kärnvapenmotståndare att de sett det 
svenska kärnvapenproblemet som ”ett led 
i det internationella kärnvapenproblemet”, 
medan förespråkare mer betonat det natio-
nella perspektivet.35

Per Edvin sköld var en av dem, som in-
gick i den kommitté vilken stod bakom 
rapporten. han hade tidigare på året ställt 
samman olika experters argument för den 

”realistiska sidan”, d v s den som ville ha 
kärnvapen. Perspektivet var här nationellt, 
med argumentet att sverige ändå kunde ”fö-
ga bidraga” till avspänning internationellt 
(ett argument som alva Myrdal och hennes 
medarbetare några år senare skulle komma 
att motbevisa). här, liksom i debattboken 
Både och, hävdades att det fanns behov av 

kärnladdningar för såväl flygplan som ro-
botar och artilleripjäser. kostnaderna skul-
le bli 300-400 miljoner beroende på gra-
den av koppling till civila sidan samt 10 
miljoner per laddning.36 det var en bråkdel 
av den kostnad som kom att nämnas i rap-
porten från partiets atomkommitté. sköld 
hade hämtat kostnadsuppgifterna från en 
tidigare ÖB-utredning.37

i juni följande år föredrog överste norén 
flygvapnets syn på kärnvapenfrågan för le-
dande socialdemokrater. norén säger i fö-
redraget (en textversion spreds i 30 exem-
plar till statssekreterare frithiofsson och 
diverse chefer i flygvapnet) att det nu finns 
en unik skillnad mellan avskräckning och 
försvar och hänvisar till en rapport om 
The British Army in the Nuclear Age. En 
slutsats är att man i väst insett värdet av 
att kunna möta konventionella anfall med 
konventionella styrkor. något självkritiskt 
noterar norén, att man i militära kretsar 
tidigare främst sett till tekniska möjlighe-
ter för olika anfallsformer, men att man 

”numera också mera analyserat de politis-
ka förutsättningarna” för att olika vapen 
skulle komma till användning. han mena-
de att ”om man utgår från att stormakter-
na icke vill starta ett storkrig är det i första 
hand detta begränsade krig vi bör bereda 
oss på att förebygga”. På vilken nivå kun-
de kriget då hamna, och vad borde försva-
ret bereda sig på att täcka? detta svåra be-
dömande var ”slutligen ett politiskt bedö-
mande”, konstaterade norén.38

Erlander ska, enligt norén, uppskattan-
de ha kallat det ”en ny syn på försvarsfrå-
gan”, och norén kunde hänvisa statsmi-
nistern till den (ovan nämnda) artikel han 
skrivit på temat.39 detta material visar att 
det, med agrells ord, ”häpnadsväckande” 
utspelet av norén i juni 1961 inte alls var 
så häpnadsväckande utan ett fullföljande 
av en argumentationslinje från året innan – 
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och som flygvapenledningen var införstådd 
med. Men när flygvapnet lämnade kärnva-
penlinjen var det ändå något som man för-
stod kunde ”synas chockerande för tradi-
tionellt tänkande”.40

FOa – Teknikfront kontra 
operationsanalys
i slutet av 1950-talet fick FOA två nya en-
heter. 1959 tillkom en kärnvapenavdelning, 
som skulle realisera den handlingsfrihet, 
som blivit den socialdemokratiska ledstjär-
nan. Året innan bildades en planeringsbyrå, 
som skulle ägna sig åt analys av hur försva-
ret bäst kunde användas och utvecklas.

På kärnvapenavdelningen tog man sig 
an de tekniska utmaningarna i att realisera 
de svenska kärnvapenplanerna. de var till 
stor del vad som berättigade avdelningens 
existens, och något ifrågasättande av kärn-
vapensatsningen kunde knappast komma 
därifrån. 

för planeringsbyrån var det annorlunda. 
genom att uppdraget där var vidare ho-
tades inte avdelningens fortlevnad av vad 
som hände i kärnvapenfrågan. Byrån, som 
senare omvandlades till avdelning för för-
svarsanalys, har genom åren profilerat sig 
i rollen att inventera handlingsmöjlighe-
ter och analysera konsekvenserna av oli-
ka val. Man har gärna arbetat med kvan-
titativa analyser och kom tidigt att använ-
da s k operationsanalys. det var en tvär-
vetenskaplig analysmetod, som utveck-
lats i storbritannien och Usa under andra 
världskriget. En av de mest kända pionjä-
rerna inom operationsanalysen var, som 
nämnts ovan, britten Patrick Blackett. han 
hade redan i augusti 1945 kallats som med-
lem i en ”advisory committee on atomic 
Energy”, och där sett hur man på ett konst-
lat sätt tenderade att hålla isär kärnvap-
nens politiska och militära konsekvenser.41 

han kom själv att kalla sig en ”atomic he-
retic” – någon som drev en kättersk upp-
fattning på tvärs mot den gängse.42 

till det kätterska hörde hans hävdande 
(för storbritanniens del) av att ett kärnva-
penförsvar dels var otillräckligt och behöv-
de kompletteras med konventionella styr-
kor, dels var farligt eftersom det ökade ris-
ken för angrepp mot landet. han konstate-
rade 1956 att kärnvapenfrågan var ”by far 
the most important and the most difficult 
problem confronting military thought and 
action today”.43 han ansåg då också att 
Usa:s doktrin om massiv vedergällning var 

”out of date”, och att det uppkommit en 
balanssituation, där det fullskaliga kärnva-
penkriget blivit utomordentligt osannolikt. 
försvarsansträngningarna behövde därför 
riktas mot det begränsade krigets problem. 
taktiska kärnvapen var inte en del av lös-
ningen på detta problem ansåg Blackett, 
som uttalade sig mot sådana som en del av 
västmakternas vapenarsenal.44

En person med Blacketts bakgrund och 
lyskraft kan inte ha varit ett okänt namn 
på försvarsanalysavdelningen. Även hans 
kärnvapenkritiska tankar bör ha varit kän-
da – analyserna framfördes såväl i artikel- 
som bokform. vad gjorde då planeringsby-
rån i den fråga, som av Blackett beskrivits 
som ”by far the most important”? Man 
kunde tänka sig att frågan om svensk kärn-
vapenanskaffning tagits upp till analys i 
någon av de tidiga rapporterna från byrån, 
men varken öppna eller hemliga rapporter 
under de kritiska åren kring 1960 ägnas åt 
denna fråga.45 

gyldén har som något av en pionjärin-
sats pekat på den säkerhetspolitiska analys 
planeringsbyrån gjorde i kärnladdnings-
gruppen 1961–62. det stöder bedömning-
en att foa före 1961 (då kärnladdnings-
gruppen tillsattes) knappast analyserade ett 
kärnvapeninnehav från säkerhetspolitiskt 
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perspektiv. den säkerhetspolitiska analys 
som görs för kärnladdningsgruppens räk-
ning kommenterar knappast Blackett utan 
stöder en kärnvapenoption, bl a med ar-
gumentet att den svenska neutralitetspo-
litiken skulle bli fullt trovärdig först med 
kärnladdningar i arsenalen.46 

den något sena och begränsade säker-
hetspolitiska analysen är än mer förvånan-
de då det, som en av punkterna i det av 
foa framlagda (och av politikerna accep-
terade) skyddsforskningsprogrammet, an-
givits att programmet skulle ge en grund 
för ”strategiska bedömningar av angripa-
rens angreppssätt”.47 formuleringen in-
rymmer rimligen det av Blackett framhåll-
na säkerhetspolitiska perspektivet, men 
planeringsbyrån dröjde med att följa den 
givna anvisningen, och systematiska säker-
hetspolitiska studier kom inte igång för-
rän något in på 1960-talet.48 från början 
tycks man ha agerat efter principen ”live 
and let live”; d v s man tycks ha överlåtit 
åt kärnvapenavdelningen att stå för foa:s 
syn på frågan om svenska kärnvapen och 
själv ägnat sig åt andra, mindre avgöran-
de problem.

Planeringsbyråns chef, carl gustaf 
Jennergren, har som en av deltagarna på 
foa:s stora vittnesseminarium om kärn-
vapen, deklarerat hur arbetet i den ovan 
nämnda kärnladdningsgruppen gav ho-
nom ”väldigt starka argument för att avstå 
från svenska kärnladdningar”.49 gruppen 
hade tillsatts i juni 1961 med anledning av 
flygvapnets kärnvapentvivel.50 vid det la-
get hade också hade den dittills ledande 
kärnvapenförespråkaren hos socialdemo-
kraterna, Per Edvin sköld, avsvurit sig sin 
tidigare uppfattning. Även detta indikerar 
att försvarsplaneringen på foa knappast 
ledde omtänkandet i kärnvapenfrågan.

sverige blir 
nedrustningsapostel
i och med att socialdemokraternas atom-
kommitté formulerat sin tveksamhet till 
svenska kärnvapen och norén markerat 
flygvapnets ändrade inställning i frågan 
hade kärnvapenkritiken fått fäste både på 
den politiska och militära arenan. dessa 
händelser inföll under första halvåret 1960 

– en period som, så här i efterhand, kan ses 
som avgörande i formandet av den svens-
ka ståndpunkten för kommande decennier. 
Men att avstå från kärnvapen är inte det-
samma som att bli nedrustningsapostel. för 
att sverige skulle komma dithän krävdes 
ytterligare insatser – särskilt som man på 
den tekniska arenan befann sig i en expan-
sionsfas rörande kärnvapenkompetens.51

Östen Undén hade som utrikesminister 
framfört krav på kärnvapennedrustning 
internationellt. när han efter en lång po-
litikerbana skulle pensioneras ville han gö-
ra ett uttalande i nedrustningsfrågan in-
för fn:s generalförsamling.52 alva Myrdal 
fick i uppgift att skriva talet, som kom att 
uppmärksammas bl a för förslaget om 
kärnvapenfria zoner (som kom att kallas 
Undénplanen). Myrdal blev strax därefter 
utsedd till sveriges representant när ned-
rustningskommissionen i genève utvidga-
des med ett antal neutrala stater. när ar-
betet startade våren 1962 hade hon med 
sig såväl militär som teknisk expertis. den 
militära representanten var g a Westring, 
som tio år tidigare ansett kärnvapen sär-
skilt lämpade för svenska förhållanden 
och som fem år tidigare fortfarande ut-
tryckt sin tro på kärnvapen i det svens-
ka försvaret. nu skulle den kunskap han 
tillägnat sig om dessa vapen användas för 
att stoppa deras spridning och utveckling. 
Motsvarande gällde för den tekniska ex-
perten Jan Prawitz. 
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Här finns en koppling till de svens-
ka kärnvapenplanerna – genom att foa 
upprätthöll handlingsfriheten i kärnkraft-
frågan, hade sverige tillgång till en tek-
nisk och vetenskaplig expertis på området, 
som annars bara fanns hos stormakterna. 
det stärkte sveriges nedrustningsposition i 
genève.53 om foa:s kärnvapenforskning, 
sedd i ett nationellt perspektiv, i prakti-
ken gick långt utanför den ”skyddsforsk-
ning” politikerna föreskrivit att man skul-
le hålla sig inom,54 så såg det annorlunda 
ut i ett internationellt perspektiv. där blev 
det en faktor, som hjälpte till att få fram 
nedrustningsåtgärder som provstopps- och 
icke-spridningsavtal. Med Prawitz ord: 

”the competence of the swedish negotia-
ting teams, based on the nuclear weapon 
research effort, created valuable respect 
among both the non-aligned states and the 
nuclear weapon states”.55 På detta plan 
kan skyddsforskningen alltså, något para-
doxalt, sägas ha levt upp till sitt namn. 

sammanfattning och slutsatser
frågan om kärnvapenanskaffning är såväl 
politisk och militär som teknisk, och frå-
gan om svensk anskaffning kom att be-
handlas på alla dessa arenor. det visar sig 
att det fanns avsevärda spänningar inom 
arenorna – delvis tydligt markerade, delvis 
potentiella. Mycket av den kraft som äg-
nades problemet, syns ha funnits inom de 
enskilda arenorna. det politisk-militär-tek-
niska problemet tenderade med andra ord 
att delas upp i ett militärt, ett politiskt och 
ett tekniskt problem.

Mest tydligt framträder de inre spän-
ningarna hos socialdemokraterna. för 
statsminister Erlander blev frågan om det 
egna partiets sammanhållning det problem 
som överskuggade andra perspektiv; en 
partisprängning var för honom en ”skräck-

bild”. Ett sätt att hantera partiets kris var 
att tillsätta en utredning, där både kärnva-
penförespråkare och -motståndare ingick. 
Utredningens slutrapport är i sak en stark 
plädering mot svensk kärnvapenutveckling 

– bl a pekade man på att sverige knappast 
skulle ha råd med det existerande konven-
tionella försvaret om man valde ett kärn-
vapenförsvar. Men rapportens slutsats är 
förvånansvärt nedtonad, och man nöjer sig 
med att skjuta på beslutet. tills vidare skul-
le landet ha handlingsfrihet att antingen ut-
veckla kärnvapen eller avstå helt från dem. 
denna kompromissformel kan ha varit det 
som räddade den socialdemokratiska par-
tisammanhållningen och var i så fall en 
verkningsfull krishanteringsåtgärd för den 
politiska krisen i det regeringsbärande par-
tiet. Även om det i efterhand kan ses som 
ett val mellan fel och rätt (vem vill idag för-
svara idén om svenska kärnvapen?), så kan 
det mer neutralt ses som en spänning mel-
lan dem som företrädde en nationell identi-
tet baserad på modernitet och dem som såg 
identiteten baserad på humanitet.

notabelt är hur partiets atomkommit-
té gick in på militärens kompetensområde, 
när man ifrågasatte ÖB:s kostnadsberäk-
ningar. de togs av andra debattörer som ett 
faktum och ett belägg för att kostnaderna 
var överkomliga. flyggeneralen Westring 
hade t o m hävdat att ”det torde lätt kun-
na påvisas att atomvapnen rent stridseko-
nomiskt äro billiga”.56 atomkommittén 
såg trots detta en risk för att man kunde 
hamna på helt andra kostnadsnivåer, som 
kunde göra ett svenskt kärnvapenförsvar 
ouppnåeligt. 

kostnaderna var uppenbarligen osäk-
ra. Westring hade 1957 i viss mån motsagt 
sin formulering att billigheten ”torde lätt 
kunna påvisas” genom att samtidigt efter-
lysa ”operationsanalytiska studier” av de 
ekonomiska konsekvenserna, men stu dier-
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na tycks inte ha kommit till stånd. atom-
kommitténs uppfattning har i efterhand 
fått visst stöd av Ulfving, som konstate-
rar att kostnaderna för ett kärnvapenpro-
gram skulle ha blivit mycket stora, och att 
det skulle ha gått ut över det konventio-
nella försvaret.57 Prawitz anger mer kate-
goriskt att ”a nuclear strike force was eco-
nomically out of reach”.58 ingen av de bå-
da forskarna preciserar dock kostnadernas 
storlek, vilket indikerar att välunderbygg-
da kostnadsberäkningar varit svåra att hit-
ta. det är något förvånande att analysen 
förefaller ha brustit på denna punkt.

låt oss med detta övergå till den teknis-
ka arenan. Även där fanns förutsättning-
ar för en spänning inom den ledande or-
ganisationen. här var det försvarets forsk-
ningsanstalt, foa, som inom sig, utöver 
den kärntekniska kompetensen, rymde fö-
reträdare för operationsanalytisk kunskap. 
En ledande forskare inom den traditionen 
framförde en kritik av allt kärnvapeninne-
hav som låg utanför de båda supermakter-
nas kontroll. argumenteringen kom från 
storbritannien och kritiken riktades mot 
den befintliga kärnvapenstyrkan där, men 
argumenten hade i högsta grad bäring 
även på hur svenska kärnvapen skulle vär-
deras. hos foa tycks spänningen mellan 
den tekniska och den operationsanalytis-
ka idén och organisationsdelen aldrig ha 
lett till någon öppen maktkamp. den sä-
kerhetspolitiska analysen utvecklades se-
nare, och någon operationsanalytisk studie 
av kostnaden för kärnvapen blev det up-
penbarligen inte. Kärnteknikerna fick hål-
las, och på den tekniska arenan kom man 

– som agrell har tydliggjort – senare än på 
de båda andra arenorna att släppa idén om 
ett svenskt kärnvapeninnehav.

På den militära arenan var förhållan-
dena något annorlunda. hos den ledan-
de aktören, flygvapnet, inträffade ett ra-

dikalt åsiktsskifte under den senare delen 
av 1950-talet. vid decenniets början hade 
det därifrån hävdats, att det knappast kun-
de finnas något för Sverige mer lämpat va-
pen än kärnvapen. Åtta år senare tog man 
avstånd från det tänkandet och ifrågasatte 
om sverige över huvud taget skulle planera 
för ett krig där kärnvapen kom till använd-
ning. Ett argument var att en terrorbalans 
uppstått beträffande supermakternas stra-
tegiska kärnvapen. därigenom minskade 
risken för att kärnladdningar över huvud 
taget skulle komma till användning om 
det blev krig. om det inte längre fanns ett 
kärnvapenhot mot landet, så blev det svå-
rare att motivera att sverige skulle skaffa 
sådana vapen. 

I flygvapnets argumentering talades det 
inte så mycket om de taktiska kärnvap-
nen, men frågan är om inte utvecklingen 
där var väl så avgörande för flygvapnets 
ändrade åsikt. Under de år som gått, se-
dan svensk kärnvapenutveckling först fö-
reslagits, hade man i Usa lyckats krympa 
taktiska kärnladdningar radikalt i vikt och 
volym, så att de blivit tekniskt möjliga att 
använda även inom armén (och marinen). 
flygvapnet kunde alltså inte längre räkna 
med monopol på det nya vapnet, och det 
torde ha minskat intresset för det därifrån. 
för arméns (och marinens) del fanns na-
turligtvis möjligheten att ta över kärnva-
penentusiasmen, men man kunde inte räk-
na med något monopol för den egna för-
svarsgrenen. i det läget kan man ha nöjt sig 
med att ha omöjliggjort flygvapnets mono-
pol på vapnet.

Jonter har nämnt påtryckningar från 
Usa som en bidragande orsak till att 
sverige avstod från att fullfölja kärnvapen-
utvecklingen. det är intressant att notera 
att flygvapnet (överste Norén) i sin dekla-
ration av en mer kärnvapenskeptisk håll-
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ning hänvisar till ett brittiskt, inte ameri-
kanskt, underlag.

Utöver skeendet inom de tre arenor-
na förekom också en del kontakter över 
arenagränserna. Flygvapnet fick möjlighet 
att framföra sin ändrade åsikt för en grupp 
socialdemokratiska försvarspolitiker (in-
klusive statsministern), som tacksamt note-
rade förändringen. bl a kan politikerna ha 
uppskattat att det fanns en militär syn där 
den politiska bedömningen (beträffande 
risken för kärnvapenanvändning i krig) ac-
cepterades som överordnad. denna kom-
munikation över arenagränsen mellan mi-
litärt och politiskt kan ha varit en viktigare 
brytpunkt än den av agrell framhållna, där 
flygvapnet kungjorde sin åsiktsändring för 
andra på den militära arenan.

gränsöverskridande var också alva 
Myr dal, som kom att spela en huvudroll för 
att sverige inte bara avstod från egen kärn-
vapenutveckling utan även under 1960-ta-
let blev en apostel för allmän begränsning 
av världens kärnvapenarsenaler. hon för-
stod som politiker att röra sig även utan-
för den politiska arenan och har själv fram-
hållit hur sverige, med hjälp av de militära 
och tekniska experter hon omgav sig med, 
kom att få respekt och visst gehör hos stor-
makternas förhandlare. kanske var det en 
fördel att hon var kvinna och inte kunde 

”ens den enklaste militära terminologin”. 
hennes okunnighet kan sägas ha gjort det 
nödvändigt att söka experthjälp.59 

i storbritannien såg fysikern och opera-
tionsanalytikern Blackett tidigt att kärn-
vapenfrågan var både militär och politisk. 
Hans gränsöverskridande arbete fick gehör 
hos labourpartiet och, delvis via dem, hos 
de svenska socialdemokraterna. (däremot 
togs Blacketts kritik inte upp av foa:s pla-
neringsbyrå).

Myrdal och Blackett är aktörer som för-
mått röra sig mellan olika arenor (eller sys-

tem). vi kan här knyta an till aktörs-nät-
verks-teorin, som betonat betydelsen hos 
sådana aktörer, när det gäller att påver-
ka utvecklingen av stora tekniska system. 
teorin talar om vikten av att kontrollera 
skeendet såväl i de mer tekniknära delarna 
(det lokala nätverket) som de politiska el-
ler finansiella (det globala nätverket). Med 
teorins terminologi handlar det om att gö-
ra sig till obligatorisk passagepunkt.60 det 
inre systemet motsvarar här den tekniska 
och militära arenan, medan det yttre sys-
temet motsvarar den politiska arenan. den 
naturliga kontaktpunkten mellan den mi-
litära och tekniska arenan å ena sidan och 
den politiska å den andra är överbefälha-
varen, men han kom aldrig att agera som 
obligatorisk passagepunkt mellan arenor-
na. 1950-talets ÖB, nils swedlund, var 
alltför övertygad och ensidig kärnvapenfö-
respråkare för att kunna fungera i den rol-
len.61

delvis kom utvecklingen av kärnvapen-
frågan att styras av en gynnsam kombina-
tion av skepsis och tilltro. skepsisen på den 
politiska arenan kunde samverka med en 
fortsatt tro på kärnvapenutveckling på den 
tekniska arenan. kombinationen gav väl-
underbyggda argument och en stark påver-
kanspotential i det internationella nedrust-
ningsarbetet.

frågan om svenska kärnvapen kan ses 
som enkel och självklar, när den nu in-
te längre är aktuell. Men det var en delvis 
uppslitande och dramatisk process för ett 
drygt halvsekel sedan. vad kan vi lära av 
processen? några drag i det som beskrivits 
kan ha en vidare tillämpning. Exempelvis 
är det värt att fundera över, om det i en 
försvarspolitisk fråga kan finnas fler orga-
nisationer och fler aktörer inblandade än 
vad man uppfattar vid första anblicken. i 
det svenska kärnvapenfallet fanns det or-
ganisationer på tre arenor och delvis mot-
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stridiga intressen och påtryckningar inom 
arenorna och organisationerna. 

En annan lärdom kan vara att aktörer 
med till synes tvivelaktiga, motbjudande 
eller farliga motiv ibland även kan ha legi-
tima skäl för sin ståndpunkt. sålunda var 
frågan om svenska kärnvapen delvis en frå-
ga om att ett modernt land skulle klara en 
teknisk utmaning, d v s det fanns ett inslag 
av nationell stolthet, som i sig kan vara nå-
got positivt.

att sverige så snabbt skiftade roll från 
nästan kärnvapenland till nedrustningsa-
postel kan förklaras med att den för kärn-
vapenutveckling uppbyggda kompetensen 
gav nödvändig kraft bakom orden, när nej 
till kärnvapen blivit huvudoptionen. Men 
det krävde att sveriges huvudrepresentant 

i det internationella förhandlingsarbetet 
var beredd att använda sig av tekniska och 
militära kärnvapenexperter. de kom från 
andra arenor än alva Myrdal och hade in-
te nödvändigtvis samma övertygelse med i 
bagaget, när förhandlingsarbetet startade. 
som det utvecklade sig kom de som åsikts-
mässigt kunde ha klassats som hennes mot-
ståndare att bli en del i de förhållandevis 
stora svenska nedrustningsframgångar-
na, som under 1960-talet ledde till prov-
stoppsavtal och icke-spridningsavtal. 

kanske kunde detta generaliseras till en 
historisk lärdom, som kunde lyda: var inte 
för renlärig utan bjud hellre in och lyssna 
på motståndaren.

författaren är doktorand och tekn lic.
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it remains for you to forget what you 
have learned, and for me to do the oppo-
site of what i have taught you.1 this is a 
conclusion made by the future Marshal 
of france; general ferdinand foch, to his 
staff after realizing that the doctrine used 
in the great War was exactly the wrong 
doctrine for the french army to employ 
in 1914, which nearly resulted in the death 
of france. foch also called for synergy be-
tween education and doctrine, in order to 
learn from what had already been taught, 
tested, applied and criticized.2

a military doctrine constitutes a nation’s 
official position and aims to clarify the in-
terpretations made for its armed forces. 
The precise definition and content of a doc-
trine therefore differ between nations. the 
overall aim is however to present the ba-
sic principles that guide the armed forces 
when pursuing an objective.3

By nature it is difficult to anticipate what 
our adversaries will do and even someti-
mes what our own politicians are likely 
to do, but a common doctrine makes it at 
least easier to guess what our own troops 
will do.4

the common ground for the today’s war-
fare is the irregular battlefield and stability 
operations conducted around the world. in 
order to fight the new challenges of these 

battles, nations as well as international or-
ganizations (nato, EU, Un, oscE etc.) 
have to work together and use the rich 
doctrine heritage and very worthy know-
hows of the expertise already existing. one 
should however avoid to transpose an idea-
lized past onto a burning present. Meaning, 
that a doctrine is a living document as well 
as its content; it’s however not laws and 
should be used with judgment.5

this article is a summary of my bachelor 
thesis written at École Militare saint-cyr 
Coëtquidan through the Tactical Officer’s 
programme at the Military academy karl-
berg 2012. the background and pur-
pose for the essay regards the fact that 
the swedish armed forces’ doctrinal doc-
uments are currently under review, where 
the Military strategic doctrine (Msd) was 
released last year and is still under develop-
ment. the doctrine for land forces (Dok-
trin för Markperationer- dmarko) will to-
gether with the doctrines for navy and air 
force be reissued into one common opera-
tive doctrine, in order to present a relevant 
doctrine that interacts with the Msd.

the Msd mentions doctrines by nato, 
great Britain, Usa, russia and the Un. 
france is a member of nato and also has 
a long history of colonization and decades 
of irregular warfare, where french mili-
tary strategists and their thoughts, lessons 

swedish and French doctrines
same challenge – different articulations 

by Li Skaring
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learned and principles lie some of the foun-
dation to today´s international doctrines. 
Whereas, what fundamentally differenti-
ates stabilization from the pacification op-
erations of the past, is the end state where 
the local authorities and population retake 
the ownership of their country.6

the research question is: How can con-
temporary Swedish and French Doctrinal 
documents view on stabilization be charac-
terized by the means of traditional military 
theory aspects?

the result of the essay shows that the 
studied doctrines can be characterized in 
the overall level of a general consensus re-
garding the main principles of stabilization 
and stability operations: the initial control 
of environment, the support and assistance 
to the population and other actors, the re-
viving of the social and juridical structures, 
and the continuation towards peace where 
the forces can withdraw.

the french doctrines contain a signif-
icant higher level of details regarding the 
tactical methods and principles, such as the 
Oil spots, Quadrillage, Force and Influence 
ratio, and the measures for how the actu-
al re-construction and re-building should 
take place. this compared to the swedish 
doctrinal document that mainly involves 
the initial stages of intervention and lay-
ing the foundations for further develop-
ment, where the gap between these phases 
and the desired end-state of peace is vague-
ly described.

French doctrines
the french Ministry of defense has presen-
ted a renewed tactical approach for actu-
al conflicts, defined in four documents (FT-
01 to ft-05) that represent the keystone of 
the french army doctrine corpus. these 
four documents derive from the forces 

Employment doctrine center (cdEf), and 
are army doctrines for the operative and 
tactical levels.7

 • Winning the battle, building peace (ft-
01) concerns the role of land forces in 
today’s warfare.8 

 • General tactics (ft-02) lays down the 
general framework for their use; it de-
scribes how to conduct operations and 
which tactics are to be used.9

 • The Fundaments of Combined Arms 
Operations (ft-04) describes the basic 
and operational means of the land for-
ces according to the different environ-
ments in today’s international opera-
tions.10

 • The Tactical Commander’s Guide to 
Command and Control in Operations 
(ft-05) intends to provide the founda-
tion for officers, particularly the young-
est of them, when exercising command 
and control in operations.11

the ft-04 and ft-05 intends to specify the 
french approach to operational command 
in the light of the field manuals and hand-
books that the french key allies have re-
cently published on the same topic.12

the ft-01 deals with the stabilization 
approach, whereas ft-02 deals with coun-
terinsurgency and the more tactical stabil-
ity methods. the two doctrinal documents 
correspond to the operative and tactical 
level for corps and brigade.13 

swedish doctrines
the swedish armed forces have one main 
doctrine, Militärstrategisk Doktrin, which 
consists of several parts that are aligned to 
tactical regulations. as mentioned befo-
re, there is a gap in the swedish doctrinal 
system due to that the operative directions 
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are currently under review and will be de-
fined during 2013 in an operative doctrine. 
it is further stated in the Reglemente för 
Markoperationer that an additional chap-
ter regarding land force’s operations in sta-
bilization is under development.14 

the swedish armed forces has chosen 
not to develop its own national doctrines 
in the areas of military interoperability, 
since they are stated in the Msd to already 
exist internationally, regarding; Pko, so, 
cro, Pso, coin.15 

the swedish armed forces does however 
need the knowledge and the ability to – 
together with other nations- fight irregu-
lar opponents and hybrid threats parallel 
with the ability to regular warfare.16

the swedish doctrinal document Reglemen-
te för Markoperationer (rMo) describes 
the tactical foundations for the land forces 
at brigade and higher.17

analysis
the theoretical framework for the essay is 
doctrines, where the empirics consisted of 
swedish and french doctrinal documents. 
in order to understand what is stated in the 
empirics, the method of qualitative analy-
sis was used. three aspects from traditio-
nal military theory were chosen in order to 
delimit and enable characterization of the 
descriptions in the doctrinal documents. 
the summary of each aspect from the em-
pirics, have been used in a comparing ana-
lysis. this comparing analysis has had the 
approach to characterize what is stated in 
the doctrinal documents according to the 
aspects. 

The aspect goals and aims

What do the doctrines express to be achie-
ved and why should this be achieved?

the overall political goal and the re-es-
tablishment of a safe and secure environ-
ment in order to let other actors work are 
similar. the ft-02 describes the final ac-
tions in stabilization, in the transition to-
wards normalization, to be aiming at reviv-
ing political, administrative and econom-
ic life. the rMo refers to this as a com-
prehensive approach where military units 
work together with civilian actors, initially 
supporting and there after monitoring.

the ft-01 and ft-02 emphasize the 
need of environmental control in an ear-
ly stage and throughout the stabilization. 
the aim is to intervene and thereafter se-
cure the own area in order to stay and dis-
turb the opponent. the control is dual, 
whereas it involves both the terrain, which 
should be dominated and where the force 
can stay untouched from the opponent, 
and the population, which should be influ-
enced and understood in order to detect so-
cial unbalances/variations. 

the focus on the population is similar, 
where in the rMo it is stated to be the 
main objective and not the battlefield. The 
document also describes the importance of 
operative control on the ground in an ear-
ly stage, and that the environment needs to 
be controlled in order to gain the support 
of the population.

this support from the population is fur-
ther stated to be vital in order to prevent 
the opponent’s activities in all documents. 
the ft-02 describes the initial aim in se-
curity actions to be the control of the envi-
ronment, where the purpose is to eliminate 
the opponent and thereby ensure the forc-
es security and freedom of movement. the 
ft-01 also describes that in order to stabi-
lize the environment the opponent needs to 
be defeated. the defeat of the opponent is 
also mentioned in the rMo, however not 
stated as a goal in stabilization. 
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the ft-01 describes that it is first af-
ter that the environment is controlled that 
there are actions to support the population 
and reconstruction. the re-establishment 
of basic services is mentioned to be a quite 
vital measure, since it will gain the legiti-
macy for the local authorities, the restora-
tion of rule of law and eventually delimit 
the opponent’s recruitment. the rMo al-
so describes that re-establishing measures 
are required in order to achieve peace and 
development. these achievements are a 
common factor in the documents, where-
as they all have clear statements that the 
overall aim is to achieve the political goal, 
where peace and development is described. 
the ft-02 does however state that the mil-
itary aim itself is not the development of 
a nation but the elimination of the oppo-
nent that tries to disturb it. When this is 
achieved, the local authorities and humani-
tarian assistance can work in safety, where-
as the forces can go home. 

the ft-01 also mentions that in order to 
reach stability and allow confidence build-
ing possible, the primary cause to the con-
flict and destabilization must be addressed. 
a similar statement could not be found in 
the rMo.

The aspect of the Opponent

how do the doctrines characterize the opp-
onent and what is stated about the opp-
onent’s ambitions?

all documents state that stabilization is 
most likely to take place in an asymmetri-
cal battlefield where the mission is of coun-
terinsurgency character against an irregu-
lar opponent with guerilla methods.

the ft-01 states that the opponent’s 
military and political goals often are un-
clear and affected by several outside actors, 
whereas the rMo states the similar. this is 

further mentioned in all documents as that 
the opponent has more flexibility than the 
international forces, since he works out-
side the law of War and is therefore con-
sidered irrational. 

the ft-01 states that the opponent is 
likely to fight through media in order to 
exploit the land forces and spread propa-
ganda. the urban terrain is emphasized in 
this matter, where these areas contains the 
majority of the population, the opponent 
and therefore also the media. the rMo 
states the similar, but does not express the 
opponent’s use of propaganda. 

the ft-02 mentions subversion, religion, 
nationalism, narcotics and the rejection of 
western values as the opponent’s motiva-
tors. narcotics, in the context of child-sol-
diers, are stated to have a high impact on 
the land forces warfare. similarities can 
be found in the rMo, whereas narcotics 
and the rejection of western values are not 
clearly mentioned. this could however be 
interpreted as such in the content of na-
tionalistic and criminal networks.

the opponent’s use of technology at-
tempts to vary, is stated in the rMo. here 
the ft-01 describes the battlefield to have 
become much more complex and various 
due to the fact that the opponent might use 
the same equipment and means as the forc-
es. in the context of a global war, where 
there are differences between the opponent 
that tries to affect the political will of the 
armed forces, and those that use pure vio-
lence, the documents are similar.

the rMo states that the opponent is 
likely to use complex terrain in order to es-
cape the full force of the land forces. in the 
ft-01, it is stated that the opponent will 
try to blend into the environment, refuse 
to hold ground and/or to act as an objec-
tive. this kind of guerilla tactics is similar-
ly mentioned in the documents. 
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The aspect of methods and 
measures

What methods and measures are principal-
ly described to be used in order to achieve 
identified goals and aims?

the rMo states that a comprehensive 
approach in stabilization is vital to achieve 
the overall goal, where military and civil-
ian operations are closely coordinated. the 
ft-02 states the similar, whereas the ft-
01 states that the military commitment is 
comprehensively described according to a 
continuum of operations: intervention, sta-
bilization and normalization.

in the context of the international thea-
tre of stabilization, all documents mention 
that measures for success are interoperabil-
ity in the multinational operations, and a 
mutual respect and understanding for oth-
er actor’s culture and capacity. Measures 
that involve a common ground for equip-
ment, technology, language skills and train-
ing are also mentioned in similar ways in 
all documents. 

the emphasis on an understanding of 
the rules of Engagements during the sta-
bilization is a vital measure according to 
all documents, where the legitimacy is a re-
turning keyword.

the ft-01 mentions the french land 
force´s three-fold operational posture, 
which means that the land forces are able 
to simultaneously execute actions of force, 
security and assistance. the document fur-
ther states that the stabilization phase in-
volves three overall actions: security ac-
tions, actions to support the population, 
and reviving actions. these are conduct-
ed with the support of four operational 
stages: acting, controlling, adapting and 
Mentoring, which involves several condi-
tions for conduct. in the ft-02 the men-
tioned actions are describes as tactical 

methods of security and assistance oper-
ations, which are achieved by the generic 
courses of actions and different missions.

stabilization includes six stabili-
ty methods in the rMo, which are de-
scribed as: Power projection, support, 
Monitoring, Police enforcement, training 
and Protection.

the rMo states that the operative con-
cept of stabilization includes measures 
of gaining the support of the population 
and controlling the environment, which is 
achieved by initially influencing the part 
of the population that is against the oppo-
nent, where thereafter the part of the pop-
ulation that remains hostile will be isolated 
and easier to oppose. these measures can 
be linked to the operative control on the 
ground. similar measures are concretized 
as quadrillage and oils spots in the ft-02, 
where force ratio and influence ratio are 
two additional principles described. it is s 
further mentioned, in the ft-02, that dur-
ing security operations, the need to domi-
nate the environment requires a more con-
straining force ratio, whereas the influence 
ratio must be assessed in a comprehensive 
manner. figures based on lessons learned 
from history and recent operations recom-
mend an influence ratio of 1 to 50 inhab-
itants, and against an armed insurgency a 
local force ratio of 3 to 1, where the in-
fluence ratio required to launch this type 
of action is 20 friendly troops to 1 insur-
gent. no similar statement could be found 
in the rMo.

in the operational stage of control, the 
ft-01 mentions that the development of 
crowd control techniques and of reduced 
lethality weapons and ammunitions are 
likely to reinforce the operational capabil-
ity of troops operating among civilian pop-
ulations. it is further stated in the ft-02 
that the evacuation of a threatened popu-
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Stabilization is a 
decisive phase 
to achieve 
the strategic 
objective. It 
entails various 
types of actions 
in keeping 
with the land 
force´s three-
fold operational 
posture.

Conducting  
operations 
(FT -01)

The  
conditions to 
enable the 
operations

FT-02 Tactical 
Methods

Generic 
courses of 
Action  
(Corps) and 
Missions 
(Brigade)

Tactical 
principles

Combined arms
Joint Framework
Multinationality

Managing the 
use of Force
Controlling 
Technology
Controlling 
Time
Controlling 
Violence

Setting 
conditions for 
peace
Facing 
asymmetry

Disarming the 
Combatants
Training Local 
Forces
Support 
Nation 
Building

QUADRILLAGE               
OIL SPOTS

Preparation/Gaining the advantage
Effort
Consolidation
Crowd control/Evacuation of  
threatened population

Support the nation’s 
reconstruction
Aid to the  
population
Humanitarian 
assistance 

INTERVENTION STABILIZATION NORMALIZATION

Security op:
Aim to control the 
environment

Reviving Actions:
Political, Admin, 
economic life

Support actions:
Support population, DDR, 
rebuilding

ACTING

CONTROLLING ADAPTING MENTORING

SECURITY OP ASSISTANCE OP

Offensive op Defensive op
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aspeCT QuesTiOn
ansWer

FT-01 FT-02 rmO

goals and 
aims

What do the 
doctrine ex-
press to be ac-
hieved and 
why should 
this be achie-
ved?

re-establish a safe 
and secure environ-
ment, governmental 
services, infrastruc-
ture and humanitar-
ian relief in order to 
establish the condi-
tions for the achieve-
ments of the stra-
tegic objective and 
thereby a return to 
peace. 

domination of the 
environment and the 
revival of the politi-
cal, administrative 
and economic life to 
enable the normali-
zation phase.

to let other actors 
operate in a stable 
environment, where 
the overall goal is to 
achieve the political 
end-state of peace 
and development.

The 
Opponent

How do the 
doctrine cha-
racterize the 
opponent and 
what is sta-
ted about the 
opponent’s 
ambitions?

Irregular, fights 
through media
with the ambitions 
to undermine the le-
gitimacy of the land 
force’s presence and 
Influence the exit 
strategy

irregular, uses reli-
gion, nationalism, 
narcotics and the 
rejection of western 
values as his motiva-
tors in order to legit-
imize his cause and 
make the forces and/
or the government 
the common enemy.

the opponent is ir-
regular with ambi-
tions to affect the 
present social system 
with violence. 

methods 
and 
measures

What met-
hods and me-
asures are 
principally 
described to 
be used in or-
der to achieve 
identified go-
als and aims?

the stabilization 
phase involves 
three overall ac-
tions (security ac-
tions, actions to 
support the popu-
lation, and reviv-
ing actions) these 
are conducted with 
the support of four 
operational stages 
(acting, controlling, 
adapting and 
Mentoring) which 
involves several con-
ditions for conduct.

the principles of 
quadrillage and oil 
spots are used in or-
der to control the 
environment, where 
the tactical methods 
of security and as-
sistance operations 
are achieved by the 
generic courses of 
actions and different 
missions.

the operative con-
trol of the ground 
enables the six sta-
bility methods 
(Power projection, 
support, Monitoring, 
Police enforce-
ment, training and 
Protection) to reach 
the operative con-
cept of stabilization.

result
this part summarizes the analysis to an answer to the research question: How can con-
temporary Swedish and French Doctrinal documents’ view on stability operations be 
characterized by the means of traditional military theory aspects?
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lation or crowd control requires identical 
tactical action. the crowd control is men-
tioned similarly in the context of police en-
forcement in the rMo, but the evacuation 
of a threatened population or the examples 
of identification of the population could 
not be found.

the ft-01 states that the combination 
of intelligence, technology and systemic 
analysis are vital elements in all operations, 
where the land forces have to be aware of 
the opponent’s means and measures for 
propaganda, as well as being able to con-
duct offensive and defensive information 
operations themselves. the external infor-
mation is further mentioned in the ft-02 
to be a vital instrument when the military 
action is applied to the population. similar 
measures as mentioned in the rMo as in-
formation operations. in this phase of the 
operation, the ft-02 mentioned that as-
sistance is a way to win over the neutrali-
ty of the assisted populations as well as the 
public opinion, and hopefully their coop-
eration. a similar statement could not be 
found in the rMo.

the turnaround of local warlords or 
armed gangs, are further mentioned in the 
ft-01 as a method aimed at cutting off the 
insurgents’ supplies and intelligence sourc-
es. a similar statement could not be found 
in the rMo.

to monitor the re-/construction of civil 
institutions, juridical systems and the po-
lice force, are stated in the rMo as meas-
ures to maintain and achieve stability. the 
ft-01 describes the similar measures in the 
mentoring stage, where the disarmament of 
the combatants, training of the local forces 
and the support of nation building are fur-
ther mentioned. the ft-02 describes these 
measures in the context of assistance oper-
ations. the support is partly described in 
the rMo as that the military units should 

not be considered the first hand choice re-
garding support operations, furthermore 
as an additional asset with the ability to 
force. the rMo also states that the train-
ing of the local security forces, can in some 
cases be complemented with support in the 
form of military equipment. in the context 
of training the local security forces the ft-
01 states that the training or refreshing of 
local defense and security forces is vital for 
the re-establishment of the rule-of-law in a 
country, since without them the forces can-
not be relived and expand/continue the sta-
bilization. 

goals and aims

the french doctrines’ descriptions of goals 
and aims in stability operations are charac-
terized by a high level of details and an of-
fensive approach towards the actors. the 
swedish doctrinal document’s descriptions 
are characterized by a strong strategic-po-
litical end-state, where the detail level on 
the operative and tactical level is low, and 
a segregation of humanitarian and military 
actors can be noticed.

The opponent

the french doctrines’ descriptions of the 
opponent in stability operations are cha-
racterized by a high level of details whe-
re the effect of propaganda and the public 
opinion is emphasized. the swedish doc-
trinal document’s description of the oppo-
nent is characterized by high level of de-
tails where the irrationality and flexibility 
of the opponent is emphasized.

methods and measures

the french doctrines’ descriptions of met-
hods and measures in stability operations 
are characterized by a high level of details 
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regarding the conduct of operation whe-
re different stages, methods and tactical 
principles are described, where the isola-
tion of the opponent is emphasized. the 
swedish doctrinal document’s description 
of the methods and measures is characte-
rized by vaguely described stability met-
hods where the vitality of interoperability 
is emphasized.

differences could be found in following 
matters; the french doctrine’s clearly stat-
ed transition of phases: intervention, sta-
bilization and normalization, the different 
tactical principles of environmental con-
trol: characterized as oil spots, quadrillage, 
influence and force ratio, the emphasize 
on the opponent’s propaganda: the vital 
need of offensive information operations 
and spreading of one’s own propaganda to 
maintain a stable public opinion, the more 
offensive approach towards the population 
and opponent; these are both seen as ac-
tors that need to be controlled and influ-
enced. and furthermost the content of the 
descriptions where stability operations are 
given a clearly larger space compared to 
the swedish, whereas the ft-01 describes 
the stabilization phase and the ft-02 de-
scribes the stability methods in coin. 

answer to the research question:

the french and swedish doctrines’ descrip-
tions of stability operations can be charac-
terized by a large degree of uniformity re-
garding articulations of goals in general.

differences in descriptions can be char-
acterized with a french high level of tacti-
cal details and an offensive approach to-
wards the opponents, where the effect of 
propaganda is emphasized. swedish doctri-
nal descriptions can however be character-
ized as vague descriptions of stability meth-
ods where segregation between humanitar-

ian and military actors can be noticed, and 
interoperability in a multinational context 
is emphasized.

summary and discussion
the purpose with the essay has been a pos-
sible facilitation of the work with the new 
swedish operative doctrine by analyzing 
another nation’s doctrinal descriptions and 
knowledge summarized in doctrines. a na-
tion situated in the same present internatio-
nal operations with more experience from 
earlier colonization and pacification.

the main empirics used in this re-
search are two french doctrines (ft-01, 
ft-02) and one swedish doctrinal docu-
ment (rMo). the documents statements 
are based on the countries’ traditions and 
contemporary military thoughts according 
to its abilities and strategic relations. the 
framework and range of these doctrines 
may therefore be limited. the comparison 
and the result can be criticized to be un-
fair or irrelevant due to the delimitation 
of swedish empirics used. a more relevant 
comparison might have been the swedish 
operative doctrine, but since this does not 
exist yet, guidelines of the work in progress 
of it was given from the swedish Military 
headquarters (where goals, Methods, 
Means were stated). a strict observation of 
the positions in a doctrine of a certain lev-
el must be linked to what might be said of 
some sister doctrine of higher or lower lev-
el. the extent of this research has delimit-
ed the use of empirics, however, it has not 
been written out but indirect understand-
ing of such higher sister doctrines has influ-
enced (the swedish Militärstrategisk dok-
trin (MSD) as well as the french Le Livre, 
Blanche, JD-01 CDEAF(2011), JC(FR)-
3.4.9 STAB have been read)
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in order to reach a high level of valid-
ity and reliability of the essay, theoreti-
cal definition and operational indicators 
from traditional military theory were used. 
furthermore, a thorough and approved 
systematization of the french doctrinal or-
ganization was made in order to exclude 
systematical errors. contacts with swedish 
and French officers working with the dif-
ferent doctrines have been made, in order 
to get an overall understanding and guide-
lines of how to interpret the doctrinal docu-
ments. the validity of the research is there-
fore assessed as satisfactory in its context.

the theory and operational indica-
tors, or aspects, are not specific for stabi-
lization, whereas the Goals and aims, The 
Opponent and Methods and Measures can 
be seen as basic concepts in the military 
context. the aspects were used to support 
and not delimit the analysis of the empir-
ics, where the theory of doctrines has been 
the essay’s framework. the issue has not 
been about validity in the form of measura-
ble truths, more about how well the results 
can be said to connect to the statements de-
scribed in stabilization. 

it is the opinion of the author that the 
french and swedish forces would probably 
conduct stabilization similarly in an oper-
ation. the framework and foundations of 
the stabilization is highly corresponding: 
the comprehensive approach, the rule of 
law, roE, legitimacy, control of the en-
vironment, supporting the population, as-
sisting and enabling other actors and hu-
manitarian relief. 

the two nations would probably al-
so reach a high level of cooperation and 
coherence in operations, due to the simi-
lar descriptions of an understanding for in-
teroperability, similar technology, training 
and competence. these aspect have how-
ever just been analyzed with the nation’s 

doctrinal documents, whereas the actual 
impact, implementation and the influence 
of different military culture has not been 
measured. 

the understanding itself can be said to 
contain several levels, whereas coherent 
descriptions in doctrinal documents are a 
progress towards interoperability. the ac-
tual understanding between different ac-
tors, in the conduct of the operation, can 
however be highly affected by the different 
military cultures. 

one example can be the fact that the 
rMo express that the opponent should be 
isolated and then opposed in the context 
of environmental control, where the ft-01 
and ft-02 states defeat. this can be inter-
preted as a more offensive approach from 
the french armed forces. 

the strategic and political goal is co-
herent within the international mission, as 
well the descriptions of the opponent and 
similar approaches regarding methods and 
measures for stability. the french doc-
trines clearly states different phases that 
depend on a continuous transition between 
them, where the first phase, initial inter-
vention on the crisis area of operations, 
the armed forces deploys and neutralizes 
the enemy forces. the second phase, sta-
bilization, aims to stabilize the area in or-
der to restore the social situation. the third 
phase, normalization, aims to restore the 
political balance. this could be related to 
the french experience of colonization and 
pacification from the past, where the suc-
cess of the mission depends on early inter-
vention where the forces to lie the founda-
tion for domination of the environment, 
and thereby allow further transition and 
development. 

the french doctrines clearly empha-
size the effect of the opponent’s propagan-
da, where the vital need of offensive infor-
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mation operations and spreading of one’s 
own propaganda to maintain a stable pub-
lic opinion is mentioned. this can be relat-
ed to the effect that the fln had in algeria 
on the french population. the swedish 
armed forces does not have the same expe-
rience, whereas the lack of more emphasis 
on this matter in the doctrinal document 
could be explained.18

the major differences that can be said to 
characterize the doctrinal documents are 
partly the level of details and statements of 
historical examples and lessons learned in 
the french doctrines. the practical knowl-
edge can be noticed in the in the context of 
the different tactical principles of environ-
mental control characterized in the french 
doctrines: oil spots, quadrillage, influence- 
and force ratio. Whereas, they mention 
actual relationship on number of troops 
needed per inhabitant and insurgents in 
different operations, which clearly shows 
the result of pragmatism in the doctrines. 
these descriptions are based on historical 
experiences from Madagascar (gallieni), 
Marocko (lyautey), algeria (general 
raoul salan), indochina (trinquier, mostly 
algeria as well) e.g. 

these principles are partly described in 
the rMo, whereas the statements regard-
ing coin and stabilization can be assumed 
to be partly based on knowledge from the 
previously mentioned french tactics. the 
two countries have completely different 
pragmatic knowledge from historical con-
flicts, they have however been operating in 
the same areas of conflict during the late 
20th and early 21th century (kosovo, congo, 
tchad, afghanistan e.g.). 

the differences described can be said 
to be depending on the two nations’ com-
pletely different extent of strategic, oper-
ative and tactical experiences of stabili-

ty operations and coin, and furthermost 
means for operations. 

the examples mentioned could however 
be irrelevant to the swedish forces, since a 
doctrine is normative for the nation itself 
and its armed forces. however, it is stated 
that the swedish armed forces does need 
the knowledge and the ability to, in coop-
eration with other nations, fight irregular 
opponents. if the variation of the descrip-
tions of tactics in stabilization is as vague 
as indicated in the essay, it can speak for 
the need for more hands-on swedish ap-
proaches for effective staff-work, practice 
planning, joint production and above all 
effort. this argues in part against the po-
sition of the Msd that states that sweden 
does not need to develop own national 
doctrines in the areas of military interop-
erability, since they already exist interna-
tionally. 

one should not either forget that the doc-
trines used are official documents, whereas 
one can question who they are really writ-
ten for. can a guiding document for the 
armed forces really be used as a regulation 
when it has to be approved by as well the 
public opinion, the media and the politi-
cians? Even the opponent can read and un-
derstand how the forces will act and are 
regulated. at least, two conclusions can be 
made; a doctrine can be used as a deterring 
measure for the opponent, as well as, by 
the public theatre, as an approved docu-
ment that regulates the armed forces. 

Reflection
a doctrine makes it at easier to guess what 
our own troops will do, as stated in the in-
troduction. Whereas, since the french doc-
trines contains a higher level of details and 
show clear signs of pragmatism, it is likely 
that the French officers have a clearer view 
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of what they are supposed to do in stability 
operations. vaguely described documents 
leave room for initiative and a decentrali-
zed commando, but also potential for con-
fusion and misunderstandings in the con-
duct of operations.

as mentioned throughout this essay, the 
french armed forces have a background 
of colonization and participation of sever-
al coin missions from past and present 
conflicts. The Swedish Armed Forces have 
been non-aligned, with a background of 
Peace supporting operations with little ex-
perience of coin. the focus of this es-
say has not been the practical use of doc-
trines or how they are implemented in the 
armed forces. an interesting question/hy-
potheses would however be, Why there are 
such large differences in the doctrinal doc-
uments. the subject has been mentioned 
in the essay, the extent of the research has 
however delimited the focus/discussions on 
these matters. 

in order to understand doctrines one has 
to understand the context they are in. all 
armed forces have different ways of pre-
senting their doctrines, as well as means to 
develop them. it is therefore hard, not so 
say almost impossible, to make a straight 
comparison/implementation of them even 
in a completely theoretical approach. this 
does not however exclude the possibility 

to use others lessons learned and wisdoms 
in order to facilitate your own work and 
guiding regulations, whereas a doctrine 
can be as well a tool for education, change 
or command.

the authors lessons-learned from writ-
ing the essay can be as just stated; it is hard 
to understand doctrines due to their com-
plex relationship to its armed forces, it is 
further complex to understand them in the 
military culture they are in, since one have 
to understand their background as well as 
how they are “related” to its armed forces. 
a more practical research would have been 
interesting to conduct, since the question 

“Why” is constantly returning in this sort 
of strictly theoretical, military, research. 
However, it is first now after the research is 
finished that this question has become ob-
vious and its necessity is understood. 

it is further the author’s suggestion that 
the swedish national defense college 
(fhs) and the swedish armed forces 
headquarters (hkv), recommends areas 
of research that is of interest/would facil-
itate the work of their publications to the 
students/cadets at the different War science 
departments. 

the author is second lieutenant and serves 
at the life guard.
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staden är ett flerdimensionellt slagfält. 
Urbaniseringen är global och stadens bety-
delse har sällan varit större än idag. Mål av 
militär betydelse återfinns i stor utsträck-
ning i staden: statsledning, parlament, mi-
litärledning samt många andra statsbä-
rande funktioner.1 Men staden är också 
den ekonomiska motorn liksom en vik-
tig kulturinstitution. av dessa anledningar 
blir städerna viktiga strategiska mål både 
för en försvarare liksom för en angripare. 
tyngdpunkter och kritiska sårbarhet åter-
finns därmed ofta i staden, varför striden 
om densamma blir avgörande. 

En viktig faktor som gör striden om 
staden unik är civilbefolkningens närva-
ro och framförallt befolkningsdensiteten. 
tätbefolkade städer gör strider där ytter-
ligt komplicerade. vänligt sinnade civila 
kan utgöra stöd för de stridande parterna 
särskilt gällande underrättelseinhämtning 
och uthållighet, och på motsvarande sätt 
kan en fientligt sinnad civilbefolkning för-
svåra eget skydd.

denna artikel diskuterar strid i bebyg-
gelse idag och hur denna har utvecklats se-
dan 1970-talet, detta sker genom en jäm-
förelse mellan två amerikanska reglemen-
ten, det ena från 1979 och det andra från 
2003, med syftet att jämföra utvecklingen 
över tid. hur stridens grundelement – eld, 
skydd och rörelse – diskuteras och berörs i 

reglementena. dessa ger möjlighet att jäm-
föra hur strid i bebyggelse utvecklats, från 
det kalla kriget till kriget mot terroris-
men. reglementet från 1979 heter Military 
Operations on Urbanized Terrain, och det 
andra från 2003, Urban Operations. Mate-
rialet är enligt amerikansk definition dok-
triner. författaren har dock valt att använ-
da ordet reglemente, då innehållet motsva-
rar det vi i sverige skulle kalla reglemente. 

Motivet till att undersöka just amerikan-
ska reglementen för strid i bebyggelse är att 
den amerikanska armén har stor erfarenhet 
av strid i städer alltsedan andra världskri-
get. dessutom har den under jämförelsevis 
lång tid haft särskilda reglementen som av-
handlar strid i bebyggelse. att ha förståelse 
för amerikanarnas syn på strid i bebyggelse 
ger svenska förband bättre förutsättningar 
för att nå framgång exempelvis vid multi-
nationella operationer i bebyggelse. 

Under det kalla kriget handlade det 
om att möta ett sovjetiskt angrepp i 
västtyskland med syfte att fördröja mot-
ståndarens anfall.2 av den anledningen är 
reglementet från 1979 mer inriktat på de-
fensiva operationer. reglementet från 2003 
är tydligt inriktat på kriget mot terroris-
men med avstamp i 9/11. Motståndaren är 
i det här fallet terroristgrupper och falle-
rade stater. den nya motståndaren är till 
skillnad mot den förra okonventionell.3 

striden om staden
av Andreas Tambour



n r 2 aPril/JUni  2013

126

reglementet är vidare mer omfattande och 
betonar i högre grad offensiva operationer. 
reglementet från 2003 tar också upp al-
la olika aspekter omkring strid i bebyggel-
se på ett mer genomgripande sätt än regle-
mentet från 1979.

i den här artikeln försöker jag åskådlig-
göra skillnader och likheter mellan de bå-
da reglementena. hur uppnår man verkan, 
skydd och rörlighet enligt dessa reglemen-
ten? vilka medel och metoder förekommer 
i reglementena och vilka är skillnaderna 
respektive likheterna mellan dessa?

upplägg
artikeln har en komparativ ansats och jäm-
för två olika reglementen över tid med stri-
dens grundelement – eld, skydd och rörelse 

– som analytiska kategorier. för att studera 
verkan har jag brutit ned denna till specifi-
ka definitioner. Det handlar om att tillfoga 
motståndaren avgörande förluster, påver-
ka motståndarens ledningsförmåga, hin-
dra motståndaren att verka, hindra mot-
ståndaren att röra sig, påverka motstånda-
ren på djupet av hans gruppering samt att 
överraska motståndaren.

rörlighet har brutits ned till att handla 
om förutsättningar för att nå effekt i rätt 
tid mot rätt mål, utnyttja luckor och ytor 
för att föra in striden på djupet av motstån-
darens gruppering samt att ta och behålla 
initiativet.

skydd operationaliseras slutligen med 
att utnyttja betäckt terräng, bebyggel-
se, mörker, dålig sikt och rök, vilseledning 
samt rörlighet. operationaliseringen här-
stammar i samtliga fall från Doktrin för 
markoperationer.4

strid i bebyggelse i 
forskningen
strider i städer har förekommit så länge 
des sa funnits, men den moderna formen av 

strid i bebyggelse har sitt ursprung i det mo-
derna och totala kriget särskilt under andra 
världskriget. i boken On Infantry beskriver 
John a. English och Bruce i. gudmunsson 
den sovjetiske generalen vasilij i. chuikovs 
stormtrupper i slaget om stalingrad. de 
stred självständigt i kompanis ram och var 
uppdelade i anfalls-, förstärknings- och re-
servgrupper. striden präglades av hög ini-
tiativkraft på låg taktisk nivå, snabba an-
fall utan förbekämpning med artilleri och 
även av stort personligt mod hos soldater-
na. Just dessa sovjetiska enheter var fram-
gångsrika under slaget om stalingrad med 
anledning av deras för tiden okonventio-
nella sätt att strida. På så sätt uppnådde de 
överraskning och tog sina anfallsmål med 
tempo. sedermera gjordes anfallsmålen om 
till starka motståndsnästen. samtidigt var 
slaget om stalingrad synnerligen förlust-
bringande och detta är något som utmär-
ker striden i städer under andra världskri-
get, både avseende militära och civila.5 

gudmunsson och English behandlar in-
fanteriet och dess roll och utveckling och 
berör inte andra truppslag, vilket före-
liggande artikel gör även om infanteriet 
fortfarande är kärnan i strid i bebyggelse. 
Beskrivningen av strid i bebyggelse i On 
Infantry berör främst sovjetisk taktik och 
sovjetiska förband vilket återspeglas i den-
na artikel i den meningen att reglementet 
från 1979 har just sovjetiska förband som 
primär motståndare. 

andra världskrigets strider i städer, 
främst på östfronten men även exempel-
vis i normandie 1944 blev stilbildande för 
lång tid framöver. Boken Taktik på östfron-
ten av Eike Middeldorf handlar om rysk 
och tysk taktik på östfronten under andra 
världskriget. de lärdomar och erfarenheter 
som Middeldorf beskriver låg till grund för 
den amerikanska doktrinutvecklingen in-
om strid i bebyggelse. i kapitlet ”strid om 
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ort” redogörs bl a för försvararens över-
lägsna terrängkännedom, vikten av motan-
fall och hur hus och andra objekt förstärks 
för att tjäna som motståndsnästen.6 Även 
här lyfts betydelsen av andra världskriget 
fram som viktig inspiration till strid i be-
byggelse. 

alice hill har skrivit boken Future War 
in Cities som behandlar strid i bebyggelse 
på operativ- och strategisk nivå. Boken be-
skriver just de moraliska dilemman avseen-
de civilbefolkningen som uppstår som en 
följd av att striderna numera i många fall 
utspelar sig i just bebyggelse och vilka krav 
det ställer på morgondagens försvarsmak-
ter.7 Ett av de stora problemen med strid i 
städer är hur man ska undvika civila döds-
offer.

1990 skrev david chandler vid brittiska 
militärhögskolan en bok om tet-offensiven 
under vietnamkriget och beskriver där sla-
get om hué 1968. chandler visar hur den 
nordvietnamesiska armén infiltrerade sta-
den för att därefter isolera sin motståndare. 
Efter hårda gatustrider lyckades dock den 
amerikanska marinkåren tillsammans med 
sydvietnamesiska förband återta staden. 
delar av denna bok, i synnerhet den om 
den lyckade infiltrationen som ledde till 
isolering av motståndaren kommer att dis-
kuteras jämfört med de amerikanska regle-
mentena som en viktig framgångsfaktor vid 
anfall.8 annan litteratur som tar upp strid 
i bebyggelse är Överste John antals och 
Major Bradley gerickes bok City Fights. 
Boken tar upp ett antal strider i bebyggelse 
från 1938 till 1968. de slag som omnämns 
i boken och som är relevanta i det här arbe-
tet är dels befrielsen av seoul 1950 och sla-
get om hué city 1968, där det förstnämn-
da fick stor inverkan på doktrinutveckling-
en och det senare ringa betydelse, då det i 
stort sett betraktades som ett misslyckande. 
Men striderna i hué var viktiga, främst ef-

tersom likheterna mellan hué och modern 
strid i bebyggelse är stora.

Från förbekämpning till 
luftlandsättning – metoder för 
verkan
det centrala vid anfall och försvar 1979 
är kombinerad verkan. Ett antal olika ver-
kanssystem används, där förutom infante-
riförband även ingenjör-, artilleri- och flyg-
förband är tongivande, där det sistnämn-
das uppgift förutom att understödja anfal-
lande enheter är att stänga in stridsfältet. 
Motståndaren nedhålls med stora inslag 
av direkt- och indirekt eld samt med tele-
krigföring. infanteriets huvudskaliga roll 
vid anfallstrid är att med infiltration som 
metod bekämpa motståndarens lednings- 
och logistikförband i hans flank eller rygg. 
likheterna med andra världskrigets strider 
är här stora. i huvudanfallsriktningen ren-
sas hus för hus och anfallstempot nedgår 
följaktligen markant. vid försvar används 
terrängen och med hjälp av artilleri- och 
ingenjörförband kanaliseras motstånda-
ren. infanteriet skall tidigt söka strid med 
motståndaren och genomföra eldöverfall 
för att hålla nere dennes anfallstempo och 
identifiera dennes anfallsriktning.9

i reglementet från 2003 bör anfall i be-
byggelse ske genom överraskning där mot-
ståndaren anfalls asymmetriskt10 med 
oväntade typer av förband för att uppnå 
verkan. Ett sådant anfall är utnyttjandet 
av specialförband när motståndaren vän-
tar sig ett konventionellt anfall och om-
vänt. Motståndaren skall bekämpas med 
infanteri-, pansar-, artilleri- och ingenjör-
förband mot dennes kritiska sårbarhe-
ter. Motståndsfickor isoleras med artille-
ri- och flygförband för att hindra motstån-
daren från att förstärka sina enheter. gra-
natkastarplutoner med precisionsammuni-
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tion bekämpar motståndarens stridsställ-
ningar med syfte att få densamme att för-
flytta sig från förberedd till oförberedd ter-
räng. infanteriets anfall understöds i första 
hand av helikopter- och flygförband som 
för uppgiften har bäst verkansmedel. vid 
försvar eftersträvas det att få djup i verkan, 
vilket gör att isolering blir svår att upp-
nå för motståndaren. anfallsreserver med 
uppgiften att slå motståndaren skall an-
falla denne i kanaliserad terräng där han 
p g a våra fältarbeten väljer att anfalla. 
huruvida civilbefolkningen evakueras, på-
verkas, hur dess inställning ser ut gentemot 
egna förband är saker som får konsekven-
ser för den egna stridsplanen.11

avseende anfall är likheterna många. 
verkan är en central del för att vinna stri-
den, där kombinationen av olika verkans-
medel och olika typer av förband samver-
kar för att tillfoga motståndaren avgöran-
de förluster och hindra honom från att 
verka. att påverka motståndaren på dju-
pet av hans gruppering beskrivs i de båda 
reglementena. Målsättningen med anfall 
på djupet är densamma, nämligen att slå 
mot funktioner som är vitala för motstån-
darens strid, nämligen lednings- och logis-
tiskförband respektive objekt av stor bety-
delse. Medlet för detta skiljer sig dock åt. 

År 1979 var det infanteriet som genom 
infiltration genom bebyggelse skulle ver-
ka på djupet. År 2003 är medlet att med 
helikopter förflytta trupp för att genomfö-
ra luftlandsättning i anslutning till eller på 
anfallsmålet. för att tillfoga motståndaren 
avgörande förluster är isolering av mot-
ståndaren av största vikt. Medel och me-
tod är desamma i de båda reglementena, 
nämligen kombinerad verkan. likheterna 
när det gäller försvar handlar om att ver-
kan skall ha ett djup för att man i ett ti-
digt skede ska kunna bekämpa motstånda-
ren. hur detta uppnås beskrivs på liknan-

de sätt, nämligen att ha egen verkan långt 
ut i bebyggelsen och i samma område på-
verka motståndarens rörlighet. detta görs 
med infanteri- och ingenjörförband. 

skillnaderna avseende medel och meto-
der i syfte att uppnå verkan vid genomför-
ande av anfall är flera. 1979 uppnås ver-
kan med kvantitativt sett kraftig förbe-
kämpning i syfte att nedhålla motstånda-
ren och hindra honom från att verka. Även 
2003 är förbekämpning en metod för att 
uppnå verkan, dock är metoden mer kva-
litativ än kvantitativ. här prioriteras pre-
cisionsstyrd ammunition från artilleri- och 
flygförband på låg taktisk nivå. Att preci-
sionsbekämpa motståndarens stridsställ-
ningar tvingar honom att förflytta sig till 
oförberedd terräng där hans tidigare fördel 
avseende terrängen nedgår. asymmetriska 
metoder för att nå verkan genom överrask-
ning beskrivs 2003, och handlar om att an-
vända oväntade verkansmedel, t ex att an-
vända specialförband när motståndaren 
förväntar sig ett konventionellt anfall och 
omvänt. syftet med den metoden är just att 
uppnå överraskning. Medlet för att uppnå 
överraskning har således förändrats, från 
infiltration av infanteriförband till ett i hö-
gre grad oförutsägbart agerande. 

avseende verkan när det gäller försvar 
så skiljer det sig. civilbefolkningen spelar 
en större roll 2003. En evakuering av civil-
befolkningen från stridsområdet sker i re-
gel inte och dess inställning kan i hög ut-
sträckning påverka huruvida man måste 
avdela verkansresurser för att kontrollera 
civilbefolkningen. Man ser här således ci-
vilbefolkningen som en potentiell motstån-
dare som möjligen kräver pacificering ge-
nom polisiära insatser. detta skiljer sig dra-
matiskt från 1979 års reglemente eftersom 
civilbefolkningen i denna skiner med sin 
frånvaro, d v s har evakuerats. 
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Kanalisering och infiltration – 
tankar kring rörlighet
då bebyggelsen är kanaliserand till sin 
natur är den centrala tanken vid anfall i 
1979 års reglemente att kraftsamling skall 
ske i öppnare terräng i städernas utkanter. 
framgång nås när rörligheten blir konstant, 
detta för att motståndaren inte skall hinna 
genomföra försvarsförberedelser. vidare 
skall anfallen ske mot motståndarens rygg. 
En anledning till detta är att rörligheten är 
begränsad i anslutning till motståndarens 
linjer på grund av kanaliserande fältarbe-
ten i terrängen. Motståndarens lednings- 
och logistikförband behöver däremot mer 
öppen terräng för att lösa sina uppgifter, 
och detta ger en anfallare möjligheter att 
utnyttja samma terräng och når då en hö-
gre rörlighet. 

rörligheten är central även vid försvar 
i 1979 års reglemente och ett antal riktlin-
jer återfinns. Det viktiga är att kontrolle-
ra in-, genom-, och utgående vägar i områ-
det för att på så sätt ha möjlighet till egen 
rörlighet samtidigt som man förnekar mot-
ståndaren densamma. anledningen till det 
är att om försvar av bebyggelse är nödvän-
digt, beror det på att den inte kan kringgås, 
då en anfallare hellre strider i annan ter-
räng. för att påverka motståndarens rör-
lighet nyttjas fältarbeten i stor utsträckning 
i syfte att minska motståndarens möjlighe-
ter till överraskning, rörlighet och öka egna 
möjligheter till kraftsamling. fältarbeten 
skall prioriteras så långt fram som möjligt 
för att på ett tidigt stadium påverka mot-
ståndarens rörlighet och skapa tid för in-
fanteriets tillbakaryckning. för att uppnå 
egen rörlighet, trots den kanaliserande ter-
rängen, används infanteri för att genomfö-
ra avsuttna motanfall, då dessa inte är li-
ka bundna till den kanaliserande terrängen 
som mekaniserade förband.12

i kapitlet anfall i 2003 års reglemente 
handlar det i första hand om överraskning 
och luftburet infanteri är den förbands-
typ som skall uppnå detta. dessa förband 
har hög rörlighet då helikoptrarna inte är 
bundna till den kanaliserande terrängen 
och ett anfallsmål kan nås med högt tem-
po. andra aspekter är att tempo, när det 
erhålls inte får tappas för att ge förberedel-
setid åt motståndaren. tempo skapas ge-
nom att man utnyttjar den asymmetri som 
råder, särskilt under dålig sikt/mörker då 
egna tekniska hjälpmedel skapar en bety-
dande fördel gentemot motståndaren. små 
begränsade anfall med infanteri eller artil-
leri genomförs för att identifiera oförsva-
rad respektive försvarad terräng. På så sätt 
tvingar man motståndaren att antingen sö-
ka skydd och begränsar således hans rör-
lighet, eller till att tvinga honom att för-
flytta sig, från förberedd terräng till för ho-
nom sämre terräng. i 2003 års reglemente 
tas kanalisering upp som en viktig faktor 
i syfte att begränsa motståndarens rörlig-
het. den terrängkännedom som försvara-
ren vanligtvis besitter, utnyttjas för att möj-
liggöra egna dolda förflyttningar för stri-
dande förband samt underhållsförband. 
Upprepade motanfall genomförs mot den 
kanaliserande terrängen i syfte att splittra 
motståndarens förband i djup.13

likheterna mellan de två reglementena 
består främst i strävan att ta oförsvarad 
terräng i syfte att säkerställa egen rörlig-
het och inte bli bunden i strid. att ta oför-
svarad terräng tvingar dessutom motstån-
daren till rörlighet då han måste förflytta 
sig till oförberedd terräng för att möta an-
fallet. då initiativet har vunnits krävs bi-
behållen rörlighet med fortsatt anfall för 
att tvinga motståndaren att försvara oför-
beredd terräng. Ytterligare en likhet är var 
någonstans kraftsamling skall ske. i båda 
reglementena föredras mer öppen terräng 
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för att minska risken att man blir kanalise-
rad och därmed sårbar. när det gäller för-
svar återfinns också vissa likheter mellan 
reglementena. En av dessa är att använ-
da terräng som är kanaliserande för mot-
ståndaren i syfte att begränsa hans rörlig-
het. Eget avsuttet infanteri framrycker dolt 
för att med bibehållen rörlighet genomfö-
ra motanfall på djupet av motståndarens 
gruppering. 

att använda sig av helikoptrar för trupp-
transport som medel för att uppnå rörlighet 
beskrivs i 2003 års reglemente men före-
kommer inte i föregångaren. användningen 
av helikoptrar möjliggör anfall på djupet 
av motståndarens gruppering. att anfalla 
på djupet finns dock med även i reglemen-
tet från 1979, men då med infanteri för att 
anfalla motståndarens lednings- och logis-
tikförband. En annan skillnad för att ska-
pa tempo och ta initiativet är användning-
en av tekniska hjälpmedel, som bedöms 
vara av högre standard än motståndarens 
och möjliggör anfall under dålig sikt el-
ler mörker. detta förekommer i reglemen-
tet från 2003 men inte i 1979 års version. 
Överhuvudtaget är reglementet från 2003 
mycket tydligare avseende användande av 
tekniska hjälpmedel och grundtanken är 
att man själv i stort sett alltid är överlägsen 
motståndaren tekniskt sett. 

när det gäller tempots betydelse är detta 
likvärdigt i de båda reglementena. däremot 
finns skillnader avseende vilken metod som 
används för att uppnå detta. i 1979 års ut-
gåva är infanteriets konstanta rörlighet 
och fortsatta anfall metoden. i 2003 års 
reglemente används asymmetriska metoder 
och tekniska hjälpmedel för att genomföra 
strid vid dålig sikt och i mörker. de tydli-
gaste förändringarna avseende rörlighet är 
att den i högre utsträckning var motstån-
darorienterad 1979, där fältarbeten i syn-
nerhet används för att påverka motstånda-

rens rörlighet. användningen av fältarbe-
ten med samma syfte återfinns även 2003, 
dock i mindre utsträckning. 2003 är rör-
ligheten i högre utsträckning kopplad till 
egna förband, och då i synnerhet avseende 
användningen av helikoptrar och den mili-
tärtekniska överlägsenheten som medel för 
att ta initiativet samt att påverka motstån-
daren på djupet av hans gruppering. kort 
sagt i 1979 års version handlar det primärt 
om att fördröja medan det i 2003 års ver-
sion handlar om att inte bli fördröjd.

Fortifikation eller 
civilbefolkning – skyddets 
olika ansikten
i utgåvan från 1979 är, i kapitlet ”anfall”, 
skydd en förmåga som försvararen besit-
ter i högre grad än anfallaren. försvararen 
kan utan större förberedelsetid åtnjuta 
både skydd och skyl för egna enheter. för 
att motverka försvararens fördelar ska an-
fallaren med stridsspaning lokalisera den 
terräng där motståndaren inte är gruppe-
rad. Egen kraftsamling skyddas genom att 
den genomförs i mer öppen terräng, och 
kanaliserade terräng undviks i det längs-
ta. Ytterligare ett sätt att jämna ut förhål-
landet avseende skydd är att innästla be-
byggelsen, då efterföljande enheter kan ut-
nyttja sig av det skydd terrängen ger vid 
framryckning, i synnerhet för infanteriför-
band. Motståndarens defensiva vapen, ex-
empelvis granatkastare, kan enkelt ha en 
skyddad gruppering på innergårdar. alla 
dessa understödsvapen måste enligt regle-
mentet 1979 prioriteras för bekämpning. 
Ytterligare ett sätt att öka eget skydd är 
att använda sig av rök för att skyla egen 
förflyttning. Det som poängteras är också, 
som ett eko av svenska reglementen från 
samma tid, att konstant rörlighet är skydd.
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avseende försvar i 1979 års reglemente 
skall de fördelar terrängen medger förstär-
kas med fältarbeten för att öka eget skydd. 
Bebyggelse med god skyddsförmåga väljs 
därför och förstärks. de kvarter eller stads-
delar i bebyggelsen som är mindre försva-
rade eller oförsvarade ska väljas så att om 
motståndaren anfaller i en sådan zon, ska 
den zonen ha sämre fortifikatorisk skydds-
förmåga. En sådan prioritering av zoner 
kan vara att lämna träbebyggelse oförsva-
rad. då risken att bli överraskad ökar un-
der dåligt sikt/mörker ökar man det egna 
skyddet genom att ta alternativa strids-
ställningar under dessa förhållanden.14 

anfallet i 2003 års utgåva berör också 
skydd, och för att öka det egna skyddet 
bör anfall ske med överraskning. syftet är 
att begränsa motståndarens förberedelse-
tid och därmed möjligheten till både skydd 
och verkan. Överraskning skall ske med 
oväntade medel och metoder, exempelvis 
luftlandsättning, landstigning och asym-
metriska anfall. tempo är en förutsättning 
för att öka det egna skyddet, eftersom tem-
po gör att motståndaren måste försvara 
oförberedd terräng. Understödjande meka-
niserade förband är generellt mycket sår-
bara i bebyggelse. Motståndaren kan med 
lätta pansarvärnsvapen bekämpa fordon 
från olika håll. skyddet av dessa förband 
måste därför ökas och det är det avsutt-
na infanteriet som ger de understödjande 
förbanden detta skydd. År 2003 upptar 
samma fördelar som terrängen ger avseen-
de skydd upp, d v s att förstärka befintlig 
terräng. förberedelsetiden ägnas åt rekog-
nosering av framryckningsvägar som ger 
skyl samt stridsställningar med gott skydd. 
civilbefolkningens inställning påverkar det 
egna skyddet, då en fientligt sinnad civilbe-
folkning utgör definitiva hot mot egna för-
band.15

terrängvärderingarna i de båda regle-
mentena påminner om varandra, där ter-

rängen med bäst skydd ska väljas som 
stridsställningar och framryckningsvägar. 
vidare skall denna terräng utnyttjas genom 
fältarbeten för att öka det egna skyddet. 
konstant rörlighet är en annan metod som 
beskrivs i båda reglementena, med förde-
len att förberedelsetiden minskar för mot-
ståndaren som måste förflytta sig till nya 
stridsställningar vilket ger anfallaren bätt-
re skydd.

i 2003 års utgåva är vilseledning till viss 
del synonymt med skydd. det handlar om 
att välja för motståndaren oväntade medel 
och metoder i syfte att han skall lägga kraft 
på fel saker. skyddet ökar således genom 
att man använder sig av asymmetriska me-
toder, exempelvis genom specialförband 
som luftlandsätter mer eller mindre på an-
fallsmålet när motståndaren förväntar sig 
ett konventionellt anfall genom bebyggel-
sen. Ytterligare en skillnad är hur sårbara 
de mekaniserade förbanden bedöms vara. 
Motståndarens lätta pansarvärnsvapen är 
en mycket viktig faktor som 2003 års reg-
lemente lyfter fram. för att öka skyddet för 
de mekaniserade förbanden ska närskydd 
i form av avsuttna infanteriförband avde-
las. det handlar således om ett ömsesidigt 
understöd, då de mekaniserade förbandens 
huvuduppgift är att understödja infanteriet. 
civilbefolkningen spelar en mycket större 
roll 2003, då dess inställning påverkar det 
egna skyddet. Även operationssäkerheten 
är starkt kopplad till civilbefolkningen, då 
en fientlig inställning kan ge underrättelser 
till motståndaren vilket påverkar det egna 
skyddet. i 1979 års reglemente föreligger 
ingen risk från civilbefolkningens sida. 

slutsatser – motståndaren dikterar 
villkoren

vid anfall ger verkan i kombination med 
rörlighet effekten skydd. detta sker genom 
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verkan som nedhåller och isolerar mot-
ståndaren, konstant rörlighet i oförsvarad 
terräng tvingar samtidigt motståndaren att 
försvara områden där han inte förberett sig. 
den här relationen mellan grundläggan-
de förmågor ter sig konstant över tid, men 
medlen och metoderna för att uppnå ex-
empelvis skydd har förändrats. verkan har 
gått från kvantitativ till kvalitativ, främst 
avseende hur artilleri utnyttjas. rörlighet 
uppnås med andra medel 2003, där heli-
koptertransport av trupp är den tydligas-
te metoden. att skydd är en effekt av ver-
kan och rörlighet torde ha med terrängen 
att göra då det naturliga skyddet åtnjuts av 
försvararen. när verkan och rörlighet upp-
nås och inbrytning i bebyggelse kan ske, 
ökar eget skydd ytterligare då man som an-
fallare kan dra mer fördelar av terrängen 
och uppnår således effekten skydd.

Försvararen har flera fördelar och des-
sa är i första hand kopplade mot terräng-
en. den ska utnyttjas och förstärkas avse-
ende eget skydd, allt från hur man väljer 
sina stridsställningar med gott fortifikato-
riskt skydd till omgrupperings- och fram-
ryckningsvägar i skyl. terrängen ger även 
försvararen fördelar vad gäller rörlighet. 
förmågan att använda omgrupperings- 
och framryckningsvägar i skydd och skyl, 
är en mer motståndarorienterad och syf-
tar till att försämra motståndarens rörlig-
het. Metoden som återkommer är kanali-
sering. Även förmågan att nyttja sin verkan 
vid försvar är terrängorienterad, då den 
ska ske kraftsamlat i rum. Motståndarens 
verkan sker främst mot våra mjukare de-
lar där försvararen inte kan genomföra lika 
omfattande terrängförändringar. vid för-
svar blir alltså verkan en effekt av att kom-
binera rörlighet och skydd. genom kana-
lisering försämras motståndarens rörlig-
het, eget skydd förstärks och ger skydd och 
skyl vilket gör att motståndarens verkan 

nedgår. verkan nås alltså genom att rörlig-
heten och verkan hos motståndaren nedgår 
och han därför blir gripbar för vår verkan, 
som utgår från terräng med gott skydd.

hur stridens grundelement som har an-
vänts i det här arbetet har utvecklats mel-
lan dessa reglementen ger ett antal slutsat-
ser. Utvecklingen avseende hur verkan upp-
nås har gått från större bombningar till pre-
cisionsbekämpning. detta faktum kan här-
ledas till civilbefolkningens betydelse, både 
ur strategisk-, juridisk- och moralisk syn-
vinkel. att verka på djupet mot motstån-
darens lednings- och logistikförband är en 
verkansmetod som i högre utsträckning 
beskrevs 1979. En orsak till detta kan va-
ra synen på motståndaren och hans orga-
nisation, där han i den senare utgåvan ut-
görs av irreguljära förband med en annan 
lednings- och logistikorganisation, om ens 
någon. i 1979 års reglementen har civilbe-
folkningen evakuerats, men det handlade 
samtidigt om att tredje världskriget fak-
tiskt hade utbrutit om sovjet anfallit väs-
terut. det var således ett existentiellt krig 
som handlade om västvärldens överlevnad 
och i det läget var materiella och civila för-
luster mindre centrala. 

Utvecklingen av rörlighet ger även det 
upphov till vissa slutsatser. Att förflytta 
trupp med helikopter för att komma så nä-
ra anfallsmålet som möjligt beskrivs som 
en metod för att uppnå rörlighet år 2003. 
Att genomföra sådana flygningar över be-
byggelse torde bero på hur man ser på mot-
ståndaren, nämligen att han saknar luft-
värnsförmåga. Bristen på detta verkansme-
del är något som är mer förekommande hos 
irreguljära än hos reguljära förband. hos 
1979 års motståndare, d v s sovjetiska pan-
sar- och motoriserade skytteförband fanns 
ett starkt luftvärn, både lätt och tungt, bå-
de artilleri och robotar. den tänkta mot-
ståndarens kapacitet på området var såle-
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des mycket högre än dagens tänkta dito. 
Men trots detta visar insatsen i Mogadishu 
att en viss luftvärnsförmåga, om än rudi-
mentär, kan få stora konsekvenser för heli-
kopteroperationer. 

vidare har motståndarbedömningen av-
seende rörlighet förändrats i grunden. i 
den tidigare utgåvan väljer motståndaren 
att endast strida i bebyggelse om den in-
te kan kringgås, något som inte nämns år 
2003. här förväntas istället motståndaren 
vilja genomföra strid i bebyggelse. hur har 
då motståndarens rörlighet förbättrats? 
En möjlig orsak är att kanaliseringens ef-
fekt har nedgått och motståndarens infil-
trationsförsök når mer framgång, att detta 
lyckas kan bero på att motståndaren inte 
är identifierbar som just motståndare. Att 
lyckas infiltrera bebyggelsen på beskrivna 
sätt ställer stora krav på hur hans verkans-
medel fördelas när infiltrationen har lyck-
ats. 

då anfall mot motståndarens lednings- 
och logistikförband inte beskrivs i lika hög 
utsträckning som 1979 kan förklaringen 
vara att hans verkansmedel och logistik-
organisation är utspridd över ett stort om-
råde. den språkliga förändringen avseen-
de motståndaren tycks alltså återspeglas i 
de båda reglementena, där han 1979 be-

nämns ”the enemy” och 2003 för ”the th-
reat”. Motståndaren är väldefinierad och 
tillvägagångssätten tydliga 1979 i kontrast 
till hotet 2003, som är asymmetriskt och 
inte lika definierbart. 

rörligheten har alltså skiftat fokus, även 
om begrepp som kanalisering förekommer 
i båda utgåvorna. 1979 handlade rörlighet 
i stor utsträckning om att försämra mot-
ståndarens rörlighet, men år 2003 har man 
fokus på att öka sin egen. vad det beror på 
kan ha militärtekniska skäl såväl som att 
synen på strid i bebyggelse har förändrats, 
där man förväntar sig att egna förband är 
den aktiva parten och tillika den som styr 
stridens förlopp. Ett konstaterande är såle-
des att utvecklingen av reglementet är mot-
ståndarstyrd, där den tidigare utgåvan har 
en tydlig koppling mot en reguljär mot-
ståndare och den senare mot en irreguljär 
sådan. huruvida motståndarbedömningen 
som gjorts är korrekt eller inte är svårt att 
bedöma. det som kan konstateras är att 
än så länge – med en nioårig historia att 
hänvisa till – så är bedömningen i huvud-
sak korrekt. Men samtidigt vet vi inte vad 
framtiden kommer att utvisa.

författaren är fänrik vid livgardet.



n r 2 aPril/JUni  2013

134

1. hood, robert: Urban Warfare: Dominating 
the New Combat Enviroment, london 2001, 
s 2-13.

2. Black, Jeremy: Introduction to Global 
Military History, new York 2005, s 191-196.

3. swedberg, Marco: Krigföring – från 
Austerlitz till Bagdad, stockholm 2005, 
s 362–372.

4. försvarsmakten, Doktrin för markoperatio-
ner, stockholm 2005, s 67-73.

5. English, John a och gudmunsson, Bruce i: 
On infantry, Westport 1994, s 91-94.

6. Middeldorf, Eike: Taktik på östfronten, 
hamburg 1956, s 199–211.

7. hills, alice: Future War in Cities – rethinking 
a liberal dilemma, london 2004.

8. chandler, david: Têt Offensive, london 
1990, s 68-84.

9. department of army, Military Operations 
on Urbanized Terrain, Washington dc 1979, 
s 2-20.

10. Med asymmetriska anfall menas i det här fal-
let oväntade medel och metoder med syfte att 
uppnå överraskning.

11. department of the army, Urban Operations, 
Washington dc 2003, s 1-3 och 7-18.

12. op cit, se not 9. 
13. op cit, se not 11. 
14. op cit, se not 9. 
15. op cit, se not 11. 

noter



135

analYs & PErsPEktiv

i övergripande termer beskrivs ”omba-
lanseringen” (rebalancing) i amerikanskt 
stra tegiskt tänkande som ett frigöran de 
av militära resurser i den bredare Mellan-
östern regionen (inklusive södra central-
asien) i och med tillbakadragandet av 
trupp från irak och afghanistan, samt en 
mot svarande förstärkning av närvaron 
i asien och stilla havsregionen. grunden 
för den pågående ombalanseringen sägs ha 
lagts redan under den förra presidentadmi-
nistrationen 2001–2008, men ansatsen ut-
vidgades 2009–2010 och har kommit att 
tydligt begreppsliggöras och få genomslag 
under slutet av 2011 och 2012.

det första ledet i ombalanseringen, det 
vill säga tillbakadragandet från den bre-
dare Mellanösternregionen, är ett resul-
tat av en rad faktorer, bland annat presi-
dent obamas löfte om att se till att avslu-
ta Usa:s militära engagemang i irak och 
på sikt i afghanistan. därtill kommer de 
enorma ekonomiska kostnaderna i kombi-
nation med bristen på framgång vad gäl-
ler ”statsbyggande” i berörda länder, samt 
en frustration över hur en mycket stor del 
av Usa:s militära resurser bundits upp i en 
mindre region i världen. Ytterst är avgö-
rande att man inte anser att denna del av 
världen bör prioriteras i samma utsträck-
ning som tidigare.

samtidigt är Washington noga med 
att man kommer att fortsätta att beva-
ka en rad viktiga amerikanska intressen i 
Mellanöstern. En rad frågor uppstår i detta 
sammanhang om hur medlen ska matcha 
ombalanseringens målsättningar. På vilka 
sätt kommer Usa att försöka säkerställa 
ett strategiskt inflytande över Mellanöstern 
och angränsande regioner efter det militä-
ra tillbakadragandet 2011–14? i vilken ut-
sträckning ersätts amerikanska trupper 
och militär utrustning med satsningar på 
bilateralt bistånd med betydande militära 
inslag, med ökad beredskap för regiona-
la punktinsatser, eller med ”kreativ diplo-
mati” med bäring på denna region? Eller 
kommer Washington att i större utsträck-
ning försöka verka indirekt, via tredje land 
och ekonomiska styrmedel?

när det gäller det andra ledet i omba-
lanseringen – asien och stilla havsregi-
onen – kan problemet på ett konceptu-
ellt plan tyckas vara det omvända, näm-
ligen hur Usa:s militära resurser ska ut-
placeras som en följd av denna ombalan-
sering. Men begreppet ”ombalansering” 
döljer två viktiga omständigheter, nämli-
gen att den större delen av resurserna som 
hämtas hem från Mellanöstern och väs-
tra asien dels är andra typer av resurser än 
de som förväntas förläggas till asien och 
stilla havet, dels att presidentadministra-

usa:s ombalansering mot asien och stilla 
havet
en preliminär utvärdering

av Kjell Engelbrekt
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tionen och Pentagon måste effektuera yt-
terligare neddragningar de närmaste åren. 
Även om flottan kommer att få uppleva vis-
sa nya satsningar sänks stödet för ”over-
seas contingencies operations” med 24 % 
från 2012 till 2013 till 96,7 miljarder, va-
rav 88,5 miljarder dollar avdelas till för-
svarsdepartementet.1 dessutom kan en rad 
ytterligare neddragningar bli följden av att 
kongressen inte når en budgetöverenskom-
melse under loppet av 2013 och därefter, i 
form av så kallad ”sequestration” som för-
anleder automatiska nedskärningar.2 

förvisso kan man förvänta sig en för-
stärkning av amerikansk militär närvaro i 
asien och stilla havsregionen under kom-
mande år. Å andra sidan påminner proble-
matiken om den i Mellanösternregionen 
i bemärkelsen att man vill åstadkomma 
maximal effekt med krympande resurser, 
generellt sett. Även här uppstår frågor om 
hur medel ska bidra till att uppfylla ame-
rikanska målsättningar. På vilka sätt kom-
mer Usa att försöka utvidga sitt strategis-
ka inflytande över Asien och Stilla havs-
regionen i samband med en sådan militär 
förstärkning t o m år 2015? vilka typer av 
amerikanska resurser kommer att priorite-
ras och vilken roll ska dessa spela i förhål-
lande till nationella militära förmågor hos 
de allierade i regionen? 

Pentagon vill också försöka motverka 
de anti-access- och area-denial-kapacite-
ter som kinas stridskrafter är i färd med 
att skaffa. hur ska denna aviserade ansats 
tolkas relativt de taktiska och strategiska 
överväganden enskilda allierade kan kom-
ma att företräda? och vidare, i vilka spörs-
mål kan Usa komma att välja en hög dip-
lomatisk profil för att markera sin förstärk-
ta närvaro och hur rigid blir man i förhål-
lande till så kallade ”red lines”?

för att besvara ovanstående frågeställ-
ningar förlitar sig författaren på en kom-

bination av elitintervjuer, offentlig do-
kumentation och rapporter, samt analy-
ser av forskare och initierade bedöma-
re. forskningsresor till Usa, Japan och 
singapore har bidragit till insamling av 
ett brett underlag av framför allt intervju-
er. Uppsatsen består av tre avsnitt, vilka är 
avsedda att gemensamt underbygga slut-
satserna. 

det första avsnittet skapar en histo-
risk relief åt undersökningen genom att 
beskriva den perspektivförskjutning som 
Usa:s ”ombalansering” ser ut att innebä-
ra, i ljuset av Usa:s globala utrikes-, säker-
hets- och försvarspolitik under den senas-
te tioårsperioden. det andra avsnittet vän-
der sig till Mellanöstern i vid mening, med 
afghanistan inbegripet, för att beskriva de 
amerikanska truppernas återtåg och analy-
sera den hittills kända planeringen för hur 
Washington vill vidmakthålla ett stort in-
flytande över regionen. Det tredje avsnittet, 
följaktligen, ägnas den påbörjade omgrup-
peringen av resurser och förmågor gente-
mot asien och stilla havsregionen och en 
rad frågor som denna aktualiserar. artikeln 
avslutas med ett slutsatsavsnitt som kort 
diskuterar Usa:s förutsättningar att uppnå 
målen med den strategiska omställningen 
utan att riskera andra värden.3

avsnitt två och tre bygger i metodolo-
giskt hänseende på den ansats som be-
skrivs av richard kugler i Policy Analysis 
in National Security Affairs: New Methods 
for a New Era från 2006. här försöker 
kugler fånga in amerikansk strategisk pla-
nering i tre analytiska dimensioner, nämli-
gen politisk diplomati där framför allt al-
lianspolitik inryms, ekonomisk maktutöv-
ning inklusive utvecklings- och biståndspo-
litik, samt militär maktutövning där man 
ägnar sig åt att bemöta hot och kontrolle-
ra risker.4 En snarlik indelning i tre analy-
tiska dimensioner tillämpas nedan, även 
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om rubrikerna något anpassats till ända-
målet. sålunda används ”diplomatisk ver-
kan”, ”direktstöd” samt ”styrkegruppe-
ring”. Med den sistnämnda rubriken tyd-
liggörs att analysen fokuserar på bruket av 
mili tära resurser i fredstid.

Bakgrundsteckning
På ett ytligt plan kan det vara såväl frukt-
bart som rimligt att beskriva Usa:s avise-
rade ”ombalansering” som en återgång till 
situationen som rådde före al-Qaidas at-
tacker emot new York och Washington 
den 11 september 2001. för tolv år sedan 
var det mycket vanligt att beslutsfattare 
och forskare särskilt framhöll asien i all-
mänhet och kina i synnerhet som den allt 
överskuggande politiska utmaningen för 
Usa och västvärlden. Uttrycket ”the rise 
of china” vann spridning just under dessa 
år, och kom att generera en hel del artiklar, 
rapporter och seminarier vid akademiska 
lärosäten, tankesmedjor och amerikanska 
myndigheter.5

status quo ante? en 
perspektivförskjutning

det är väl bekant att attackerna den 11 
september och den kraftfullt modifierade 
hotbilden föranledde att asien prioritera-
des ned till förmån för terrorism som fe-
nomen. relativt sett omfördelades en stör-
re andel av stående amerikanska styrkor.6 
Enorma ekonomiska och militära resurser 
satsades i slutet av 2001 och hela 2002 på 
vad man kan beteckna som en kombine-
rad straffexpedition och preventiv mission 
i afghanistan. i förlängningen av vad Usa 
upplevde som ett kraftigt förstärkt terro-
risthot oroade man sig alltmer för stater 
som eventuellt skulle kunna erbjuda värd-
skap, finansiering eller massförstörelseva-
pen åt transnationella terroristgrupper. 

den senare typen av överväganden gav 
i sin tur näring åt förhoppningarna om att 
kunna omforma den strategiska och po-
litiska situationen i Mellanöstern, regio-
nen som i vid mening betraktades som hu-
vudsaklig rekryteringsbas för anti-ameri-
kansk terrorism. den amerikanske vicepre-
sidenten dick cheney och försvarsminis-
ter donald rumsfeld lyckades efter en tid 
att övertyga president george W Bush och 
dennes närmaste rådgivare att acceptera 
denna synnerligen ambitiösa dagordning. 
Mer eller mindre välgrundade misstankar 
om att iraks president saddam hussein 
skulle kunna direkt understödja al-Qai-
das kamp emot Usa blev som bekant den 
omedelbara förevändningen för att skicka 
en stor truppstyrka till Mellanöstern.

Även om irakkriget blev framgångsrikt i 
bemärkelsen att saddam hussein och den-
nes regim störtades och att USA fick en 
stödjepunkt på den arabiska halvön blev 
de slutgiltiga kostnaderna avsevärt hö-
gre än vad de allra flesta bedömare före-
ställt sig, i såväl ekonomiskt som politiskt 
hänseende. dels kom kriget att för ame-
rikanskt vidkommande bli många gånger 
dyrare än beräknat.7 dels förlängdes kri-
get i flera år på grund av kvarvarande mot-
ståndsfickor och tillströmmande jihadis-
ter, vissa på olika sätt till och med knut-
na till al-Qaida. och för det tredje tycks 
Usa och västvärldens förhoppningar om 
en långsiktigt betydelsefull strategisk stöd-
jepunkt, och en åtminstone delvis demo-
kratisk framtid för irak, ha förblivit illu-
soriska, nära ett decennium efter att ameri-
kanska trupper landsattes inför operation 
Iraqi Freedom 2003.

istället kom de senaste fem åren alltmer 
att präglas av sökandet efter en utträdes-
strategi (exit strategy) som inte uppfattas 
som ett nederlag eller som att Usa efter-
lämnar ett oavslutat arbete. i irak lycka-
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des den amerikanska krigsmakten efter nä-
ra fyra års strider till slut uppnå ett slags 
jämviktsförhållande i militärt och politiskt 
hänseende. oljeindustrin var åter på föt-
ter och genererade inkomster som kom ira-
kierna till del. därmed sjönk de månatli-
ga förlustsiffrorna för amerikanska solda-
ter, och så småningom även för civila. när 
den fullständiga reträtten ägde rum 2011 
så var säkerhetsläget betydligt bättre och 
rivaliteten mellan folkgrupper och politis-
ka grupperingar åtminstone temporärt un-
der kontroll. En betydande skillnad gente-
mot tiden före irakkriget är att den shiitis-
ka delen av iraks befolkning, med band till 
iran och anti-amerikanska krafter i grann-
landet, säkrat ett stort inflytande.

i afghanistan var utvecklingen de se-
naste två-tre åren inte lika uppmuntrande. 
Barack obama hade under presidentvals-
kampanjen 2009 utfärdat ett politiskt löfte 
om att avveckla kriget i irak men satsa på 
att stabilisera afghanistan, för att undvika 
att Usa efterlämnar en situation som inne-
bär att nya hot kan utgå ifrån samma ter-
ritorium som al-Qaida. han använde sig 
därför av en strategi som påminde om den 
hans företrädare begagnat sig av i irak för 
att stabilisera situationen där, nämligen att 
innan det planerade återtåget skicka in be-
tydande förstärkningar (en s k surge) för 
att kunna bekämpa regerings- och Usa-
fientliga styrkor effektivt. Mer kontroversi-
ellt var beslutet att fastställa en tidsram för 
reträtten flera år i förväg, för att sätta press 
på den afghanska regeringen under hamid 
karzai att bidra mer konstruktivt. Under 
2012–2014 planeras därmed flertalet ame-
rikanska trupper att lämna landet, tillsam-
mans med alliansmedlemmar och partner-
länder (som sverige).

det förblir emellertid oklart exakt i vil-
ken utsträckning och med vilken hastighet 
som Usa kommer att dra sig ur afghanistan. 

natos chicagotoppmöte i maj 2012 upp-
nådde en konsolidering kring vissa princi-
per därvidlag, bland annat att man vill skif-
ta från en stridande till en understödjan-
de mission under 2013 samt att en ny mis-
sion med ett helt nytt mandat ska påbör-
jas 2015. Men om säkerhetsläget fram till 
dess skulle allvarligt försämras är det långt 
ifrån självklart att Usa kommer att förnya 
sitt åtagande, eller att europeiska stater vo-
re beredda att ta på sig ett större ansvar 
utöver finansiella åtaganden. Särskilt in-
om den amerikanska försvarsmakten ver-
kar man ha uppfattat beslutet om en reträtt 
som definitivt, om än inte fullt ut genom-
förbart på kort sikt.8 att man i Pentagon 
egentligen aldrig velat ta på sig uppgiften 
att bidra till afghanskt statsbyggande är 
välomvittnat. Å andra sidan är man ovil-
lig att lämna ett alltför bräckligt säkerhets-
läge bakom sig.

obamaadministrationens budgetförslag 
för utrikesdepartementet talar sitt tydliga 
språk med avseende på vilka delar av värl-
den som prioriteras framöver, i termer av 
medel öronmärkta för bilateralt bistånd. 
Där specificeras neddragningar på 18 pro-
cent för Europa, Eurasien och centralasien 
(vilket inkluderar afghanistan). Även 
ostasien kommer att se en minskning på 
fem procent, vilket kan tyckas stå i kontrast 
till grundtanken med ”ombalanseringen”.9 
En välvillig tolkning är att ”ombalanse-
ringen” först och främst handlar om en 
relativ omfördelning av resurser, som inte 
nödvändigtvis måste åtföljas av bevarade 
utgiftsnivåer. Ur ett mer kritiskt perspektiv 
kan det se ut som om neddragningarna av 
den amerikanska försvarsbudgeten delvis 

”maskeras” med hjälp av ett positivt laddat 
begrepp som ser ut att lova nya satsningar 
men i bästa fall även i asien innebär att nu-
varande nivå vidmakthålls, trots att utma-
ningarna växer.
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flera kommentatorer framhåller dock 
att ”ombalanseringen” i detta skede främst 
ska uppfattas som en viljeinriktning, och 
att den är tänkt att omsättas inkrementellt 
under en längre period. därför består skif-
tet på detta stadium i stor utsträckning av 
utrikes- och säkerhetspolitiska utfästelser 
samt av en proportionellt sett betydande 
förskjutning av amerikanska diplomatis-
ka aktiviteter till asien och stilla havsre-
gionen. den symboliskt väsentliga resedip-
lomatin med president obama, utrikesmi-
nister hillary clinton och försvarsminist-
rar robert gates och efterträdaren leon 
Panetta har redan gått i förväg, med en 
tydlig ökning av antalet resor – ofta högt 
profilerade – till ledande asiatiska länder. 
Under clintons första tre år på posten gick 
var femte resa till asien, vilket är betyd-
ligt högre än för föregångarna Madeleine 
albright, colin Powell och condoleezza 
rice.10

På ett övergripande plan sker också 
kon kreta besparingar inom försvarsmak-
ten i linje med den strategiska omställ-
ningen. tillbakadragandet från irak och 
afghanistan tillåter en minskning med an-
talet trupp från 570 000 till 490 000, samt 
antalet marinkårssoldater från 202 000 till 
180 000.11 samtidigt behålls ambitionsni-
vån och utvecklingen av nya förmågor in-
om de för ”ombalanseringen” så viktiga 
sjöstridskrafterna, bland annat genom att 
USA:s hangarfartygsflotta fortsatt ska ha 
elva enheter, antalet marinkårsfartyg inte 
ska sjunka under 33 samt att nya ubåtar 
ska byggas.12

debatten om huruvida Usa genomför 
tillräckliga satsningar för att den strategis-
ka omställningen ska bli trovärdig för om-
världen lär emellertid pågå under lång tid 
framöver. i den av utrikesminister clinton 
författade artikeln i Foreign Policy, publi-
cerad i november 2011, vilken på ett mer 

systematiskt sätt skisserade den långsiktiga 
perspektivförskjutningen, talades om ”in-
vesteringar” liknande de som Washington 
gjorde efter det andra världskriget, men 
denna gång fokuserade på stilla havsregi-
onen och asien i stort.13 President obama, 
i sitt tal inför det australiska parlamentet i 
den 17 november 2011, talade på samma 
sätt med eftertryck om att asien och stilla 
havsregionen kommer att alltmer bli avgö-
rande för global och amerikansk säkerhet. 
i detta tal var visserligen konkreta utfäs-
telser om att satsa på amerikansk närvaro 
i denna del av världen blygsamma, utöver 
att marinkåren ska rotera in 2 500 solda-
ter till marinbasen i darwin varje år. Men 
medan obama beskrev behovet av bety-
dande nedskärningar inom det amerikan-
ska försvaret betonade han trots allt med 
emfas att dessa inte ska göras på bekost-
nad av asien och stilla havet.14 

obamas andra mandatperiod kan för-
väntas föranleda en konsolidering av den 
valda ansatsen med stöd av Pentagon 
och amerikanska utrikesdepartementet. 
Emellertid lär sättet på vilket denna ansats 
omsätts till praktisk politik påverkas av 
hur såväl kina som allierade och partner-
länder bemöter och förhåller sig till ”om-
balanseringen”. till detta tillkommer även 
inrikespolitiskt motiverade överväganden 
om resurstilldelning till militära förband, 
upphandling av nya vapensystem, bas- och 
underhållsplanering samt det bredare sä-
kerhetspolitiska samarbetet med regering-
ar i regionen.

som redan nämnts tillämpas i de två 
avsnitt som nedan tillägnats de två regi-
onerna samma disposition, varvid analy-
sen genomförs under rubrikerna ”diplo-
matisk verkan”, ”direktstöd” samt ”styr-
kegruppering”. i slutsatsavsnittet återkom-
mer vi till övergripande frågor om trovär-
digheten i nya målsättningar och styrkeni-
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våer givet nuvarande resursnivå, återverk-
ningar för global strategisk kapacitet, samt 
Usa:s fortsatta relationer med Europa och 
EU och det eventuella behovet av en modi-
fierad ansats i vårt närområde. Syftet med 
resultatdiskussionen att ge uttryck för en 
preliminär bedömning av Usa:s försök till 
omtänkande på detta område.

mellanöstern
Beträffande hela den strategiska omställ-
ningen så tycks Mellanöstern utgöra det 
mest konkreta uttrycket för status quo 
ante i förhållande till 11 september 2001. 
det vill säga att man återvänder till att på 
ett mer indirekt sätt verka i regionen via 
flera olika, ofta nära samverkande, instru-
ment. det handlar om diplomatiska, eko-
nomiska och militära resurser som finns 
gripbara och kan sättas in för att öka sta-
biliteten i regionen och säkra amerikanska, 
liksom västerländska, intressen. 

i det övergripande dokument som stakar 
ut ”ombalanseringen” från det amerikan-
ska försvarsdepartementets synpunkt be-
skrivs situationen i Mellanöstern som lång-
siktigt lovande men kortsiktigt osäker givet 

”det arabiska uppvaknandet”: 

in the Middle East the arab awakening 
presents both strategic opportunities and 
challenges. regime changes, as well as ten-
sions within and among states under pres-
sure to reform, introduce uncertainty for 
the future. But they also result in govern-
ments that, over the long term, are more 
responsive to the legitimate aspirations of 
their people, and are more stable and reli-
able partners of the United states.15

vidare skisseras Usa:s egna ambitioner i 
den säkerhetspolitiska miljö som Mellan-
östern erbjuder framöver, och där en kom-
bination av instabilitet och potentiellt di-

rekta hot mot amerikanska intressen ingår 
i bilden:

our defense efforts in the Middle East 
will be aimed at countering violent extre-
mists and destabilizing threats, as well as 
upholding our commitment to allies and 
partner states. of particular concern are 
the proliferation of ballistic missiles and 
weapons of mass destruction (WMd). U.s. 
policy will emphasize gulf security.16

att Usa nu drar sig tillbaka och minskar 
sin truppnärvaro i regionen ligger således i 
linje med obamaadministrationens plane-
ring sedan flera år tillbaka. Av ovanstående 
låter sig uttolkas att man därmed återgår 
till att med mycket få stödjepunkter på den 
arabiska halvön eller i dess närhet främst 
söka upprätthålla en indirekt närvaro, via 
marina stridskrafter, vilka i ett krisläge kan 
förstärkas men också blockera andra ak-
törer från att projicera makt och genom-
driva sin vilja. Efter följande genomgång 
av diplomatisk-politiska och ekonomiska 
instrument återkommer vi mer i detalj till 
de militära resurser som planeras stå den 
amerikanska regeringen till förfogande i 
regionen.

diplomatisk verkan: ”leading from 
behind”

det militära återtåget från irak och af-
ghanistan får sannolikt negativa återverk-
ningar genom att Usa:s militära ”fotav-
tryck” reduceras och ett större spelrum 
öppnas upp för andra aktörer. det gäller 
givetvis inte bara dessa två länder utan 
en rad grannstater, över vilka Usa:s när-
varo haft en stabiliserande inverkan. när 
nu amerikanska diplomater alltmer agerar 
utan denna militära närvaro försvagas den 
incitamentsstruktur – om än en något arti-
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ficiell sådan – som existerat under ungefär 
ett decennium.

vad gäller förutsättningarna för en effek-
tiv amerikansk diplomati i flertalet arabisk-
talande länder är situationen för närvaran-
de tveeggad. i ett första skede tycktes den 

”arabiska våren” generera en hel del politisk 
goodwill för Washington, men även tradi-
tionell anti-amerikanism kommer nu ock-
så oftare till uttryck. Balansgången mellan 
stöd till demokratiaktivister och bevaran-
de av militära stödjepunkter är allt annat 
än enkel. genom att Washington undvek 
att skarpt kritisera hur oppositionen slogs 
ned i Bahrain, inklusive med saudiska trup-
per, har man gjort sig mer sårbar hos poli-
tiska aktivister där. i Jemen har man också 
samarbetat med regimen och försvarsmak-
ten för att kunna bekämpa lokala grupper 
knutna till al-Qaida.17 

i Egypten har man mer varsamt han-
terat relationerna till regim och opposi-
tion. amerikanska rådgivare uppmanade 
den egyptiska militären att inte slå ner de-
monstrationerna och upprätthöll kontak-
ter med oppositionsföreträdare. vissa be-
dömare har till och med talat om en ame-
rikansk ”grand strategy” där stärkandet av 
individuella fri- och rättigheter ingick som 
väsentliga ingredienser.18 Usa har som be-
kant varken erhållit eller sökt erkännande 
för att ha underlättat en övergång till fria 
val under 2011–2012, bland annat genom 
att utöva ett återhållande inflytande över 
den egyptiska armén.19

Detta har exemplifierat vad som kal-
lats ”leading from behind” i diplomatisk-
politiska sammanhang. Militärt genom-
förde Usa Operation Unified Protector i 
libyen 2011 med motsvarande inställning. 
Man understödde insatsen kraftigt genom 
att man levererade den inledande och av-
görande luftinsatsen, och växlade sedan 
över till att förse nato och övriga koali-

tionspartner med ett omfattande och kva-
lificerat underrättelse- och logistikstöd, ut-
an vilket operationen hade pågått betydligt 
längre (och eventuellt – menar vissa bedö-
mare– inte ens blivit framgångsrik). 

den största oron i Washington verkar 
för närvarande gälla huruvida regimen i 
iran, hizbollahledningen i libanon, el-
ler terroristnätverk som bekänner sig till 
al-Qaidas politiska dagordning kommer 
att utnyttja detta återtåg. framför allt 
iranfrågan är fortsatt högprioriterad i ame-
rikansk politik, och var en av de få bety-
dande skillnaderna mellan de två konkur-
renterna om presidentposten. Ytterst hop-
pas obamaadministrationen uppenbar-
ligen på inrikespolitisk förändring i iran, 
medan Mitt romney krävde en betydligt 
mindre försonlig ton emot teheran i det 
diplomatiska umgänget.

styrkan i den amerikanska regeringens 
nuvarande ansats gentemot iran är dess 
multilaterala karaktär. den existerande 
sanktionsregimen är den mest sofistikera-
de som införts hittills emot något enskilt 
land. här har instrumentariet från den 
multilaterala terroristbekämpningen via 
säkerhetsrådets sanktions- och kontrater-
rorismkommittéer, med riktade sanktio-
ner emot individer och företag och deras fi-
nansiella operationer, kunnat utnyttjas för 
att skapa en förhållandevis vattentät regim. 
Därutöver har USA och EU i flera omgång-
ar infört mer långtgående åtgärder, vilket 
begränsat möjligheterna för iran att kring-
gå sanktionerna. i början av 2012 införde 
Usa och EU nya riktade sanktioner, sär-
skilt emot irans oljeindustri och de trans-
port- och finansföretag som står den för-
ra nära.

den multilaterala koalition som upp-
rätthållit militära och ekonomiska insatser 
i afghanistan ter sig däremot allt bräckliga-
re. vissa bedömare hävdar att den militära 
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neddragningen i afghanistan inte kommer 
att undergräva säkerhetssituationen där. så 
länge en kombination av flyginsatsförmåga 
bevaras och ekonomiskt stöd upprätthålls 
ska man därmed garantera att utveckling-
en inte vänder och att talibanerna återeröv-
rar stora delar av landet.20 andra menar att 
president hamid karzai är helt och hållet 
beroende av direkt amerikanskt stöd och 
att hans ställning omedelbart lär försva-
gas när trupperna dras tillbaka.21 Bland de 
mest negativa kommentatorerna finns de 
som anser att Usa, genom att agera inkon-
sekvent och kortsiktigt, hanterar återtåget 
på ett sätt som strider emot såväl amerika-
ners som afghaners intressen och långtgå-
ende politiska utfästelser.22

En vanligt förekommande kritik i detta 
sammanhang är att obamaadministrationen 
skött de diplomatiska och strategiska rela-
tionerna dåligt. genom att tidpunkten för 
reträtten uttryckligen sattes till 2014 un-
dergrävde Usa en rad åtaganden till ak-
törer i landet och i grannländerna, menar 
man. Enligt resonemanget märks att olika 
aktörer redan planerar för ett afghanistan 
utan amerikansk närvaro. här kan man 
vänta sig att Pakistan, iran och ryssland, 
men även kazakstan, Uzbekistan och kina, 
kommer att blir mer aktiva under de när-
maste åren.23 

Inte heller finns någon politisk vilja att 
axla ansvaret efter Usa. natos chicago-
toppmöte våren 2012, vilket förväntades 
leda fram till rimliga övergångslösningar, 
anses inte ha varit särskilt framgångsrikt. 
Washington, å sin sida, begär att europé-
erna tar ett större ansvar för säkerhetslä-
get och för det långsiktiga statsbyggandet 
än tidigare. Europeiska beslutsfattare och 
experter, som Javier solana, hävdar emel-
lertid att europeiska stater inte har direk-
ta säkerhetsintressen i afghanistan och att 
landet därför måste förbli ett amerikanskt 

problem.24 sakta men säkert har amerikan-
ska beslutsfattare insett att europeiska län-
ders tidigare åtaganden nästan uteslutande 
motiverades utifrån en solidaritet med Usa 
efter 11:e september-attackerna 2001 och 
inte av oro över den politiskt radikala isla-
miströrelse som fått fäste i afghanistan.

direktstöd: en avvaktande hållning

i samband med ”ombalanseringen” om-
prövas mycket av det direktstöd som un-
der lång tid erbjudits Usa:s partnerländer 
i Mellanöstern. symptomatiskt är att det 
stora årliga bidraget till egyptiska försvars-
makten nu debatteras av i amerikansk po-
litik. så länge president Mohammed Mursi 
och dennes regering inte befinner sig på 
konfrontationskurs med amerikanska och 
israeliska intressen kan stödet förväntas 
förbli intakt. skulle kairos utrikes- och 
säkerhetspolitik förändras väsentligt kan 
dock direktstödet snabbt komma att ifrå-
gasättas. för närvarande talas om att Usa 
kan komma att efterskänka en miljard dol-
lar i skulder och låna ut ytterligare 700 
miljoner till infrastrukturprojekt, samt 700 
miljoner i stimulansstöd till små- och mel-
lanstora företag.25

Motsvarande direktstöd fast på en be-
tydligt lägre nivå fortsätter att utbetalas till 
Marocko, Jordanien, Jemen, och sudan. 
här ligger fokus oftare på enskilda pro-
gram som löper över ett eller flera år, och 
som bland annat berör underrättelse- och 
polissamarbete, utbildnings- och övnings-
verksamhet, eller teknisk utrustning samt 
träning av personal som använder densam-
ma. i och med att inget av dessa länder ge-
nomgått en demokratisk omvandling är 
det osannolikt att nuvarande nivåer av di-
rektstöd kommer att höjas betydligt under 
kommande år, möjligen med undantag för 
skeden då en allvarlig kris skulle uppstå.
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Än mer tveksamma är bevekelsegrunder-
na för fortsatt direktstöd till oljeproduce-
rande länder med stora inkomster. i den här 
kategorin intar irak alltmer en särställning, 
i och med att man på ett par år snabbt ökat 
de egna intäkterna och därmed säkerställt 
ett tilltagande mått av ekonomiskt och po-
litiskt oberoende. sedan tillbakadragandet 
av amerikanska trupper 2011 har Bagdad 
nära nog demonstrativt markerat sitt obe-
roende gentemot Usa, bland annat genom 
att man inte förhindrat lufttransporter av 
vapen från iran till den syriska regeringen 
under 2012. Med hänvisning till de svag-
heter i den irakiska demokratiska utveck-
ling som Washington mycket väl känner 
till, och att Irak har allt större finansiella 
resurser till sitt förfogande, lär direktstödet 
hastigt krympa framöver.

väsentligt annorlunda är läget vad gäl-
ler resursstarka länder som Usa har ge-
mensamma kommersiella och strategiska 
intressen med. här tjänar båda sidor på 
relationen, och de politiskt känsliga frå-
gorna gäller oftare vilka vapensystem och 
teknologier som Usa tillåter överföras ex-
empelvis till länder som saudiarabien och 
Bahrain. nästan en femtedel av Usa:s to-
tala försvarsindustriexport 1950–2006 
gick till saudiarabien. 2010–2012 under-
tecknade riyadh avtal om inköp av 85 nya 
f-15 stridsflygplan, sammanlagt hundra-
talet attackhelikoptrar (inklusive 70 long 
Bow Block iii), tre Patriotmissilbatterier, 
samt påbörjade förhandlingar om köp av 
90-talet tunga artilleripjäser.26 i decem-
ber 2011 ingick förenade arabemiraten 
för övrigt en preliminär överenskommel-
se med lockheed Martin corporation om 
$1.96 miljarder rörande försäljning av 
ett avancerat missilsystem, för vilket flera 
gulfstater visat stort intresse.27

USA vill gärna sälja fler försvarsindu-
striprodukter till gulfstaterna. Men man 

kan dock inte gärna sälja sådana system 
som i ett senare skede kan komma att an-
vändas emot amerikanska, eller israeliska, 
mål i regionen. Ett av de tydligaste exem-
plen är portabla luftvärnsraketer till syris-
ka rebeller, där Usa varit återhållsamt med 
att utlova effektiva motmedel emot presi-
dent al-Assads regimtrogna flygstridskraf-
ter. Istället har flera Gulfstater, inklusive 
saudiararabien, uppenbarligen bistått vis-
sa delar av rebellstyrkorna. i oktober 2012 
signalerade Washington sitt missnöje med 
att amerikanskproducerade vapen på detta 
sätt funnit vägar till syriska rebellstyrkor 
över vilka varken riyadh eller ankara har 
direkt inflytande.28 

vad gäller direktstöd till afghanistan 
handlar det dessutom om att amerikanska 
myndigheter illa hanterat detta genom att 
man gjort en rad satsningar som inte följts 
upp. flera stora infrastruktur- och vägbyg-
gen i afghanistan har endast delvis stimule-
rat det reguljära näringslivet och samtidigt 
underlättat illegal verksamhet som narko-
tikasmuggling.29 På sikt måste förstås nar-
kotikaproduktionen och smugglingen re-
duceras för att talibanernas inflytande ska 
minska. detta kräver i sin tur en rad sam-
ordnande insatser som å andra sidan inte 
undergräver regeringens olika projekt och 
övergripande anseende. i denna fråga är 
det i stor utsträckning européerna som hål-
ler i nyckeln, dels genom att mycket av ke-
mikalierna som krävs för opiumutvinning-
en kommer från företag i EU och dels för 
att narkotikan företrädesvis säljs på den 
europeiska marknaden.30 

därutöver kan noteras att Usa:s en-
gagemang i afghanistan och i den vida-
re Mellanöstern under nästkommande år 
kommer att vara mindre omfattande i am-
bitionsnivå och i termer av de medel som 
Washington kommer att ställa till förfogan-
de. i och med att Usa inte längre tar på sig 
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ett övergripande ansvar för ekonomisk och 
politisk utveckling i afghanistan, irak och 
regionen i stort bör direktstöd framöver of-
tast komma att knytas till mer begränsade, 
enskilda program och målsättningar.31 Ett 
traditionellt sätt att fortsätta att påverka 
genom ensidigt amerikanska satsningar lär 
vara via de professionella och militära nät-
verk genom vilka Washington bidrar med 
stöd och träning till en rad allierade och 
partnerländer. inte minst träning av piloter 
och annan flygpersonal, där USA utbildar 
ungefär 12 000 personer årligen, utgör en 
sådan långsiktig investering i nätverk.32

styrkegruppering: fokus på 
slagkraftiga snabbinsatser

Usa planerar utan tvekan att vidmakthål la 
en god militär beredskap i och kring Mel-
lanöstern, med tonvikt på gulfstaterna. 
amerikansk snabbinsatsförmåga har fun-
nits på plats i Mellanöstern ända sedan slu-
tet av 1970-talet.33 det sker i övergripande 
ordalag ett slags återgång till tiden före in-
terventionerna i afghanistan och irak, med 
betoning på ”offshore-balancing” och ”sea 
control” med marina styrkor. då mer om-
fattande insatser krävs behöver man dock 
viss förberedelsetid för att få ytterligare re-
surser på plats.

Efter tillbakadragandet av amerikansk 
trupp ur irak kvarstår endast en mindre 
styrka i kuwait. Ända sedan gulfkriget 
1990–1991 har Usa hållit en mindre kon-
tingent i emiratet, och under irakinsatsen 
2003–2011 låg genomsnittsstorleken på 
omkring 25 000. ofta övades en del av 
den na styrka och roterades sedan in i irak. 
Men redan till början av 2013 ska nu an-
talet amerikaner ha halverats, till en nivå 
kring 13 500.34

På kort sikt utgör av allt att döma iran 
den enskilt mest krävande typen av poten-

tiell militär insats.35 det gäller dels olika 
scenarior för en attack emot kärnkrafts-
forskningsanläggningar i iran, inte minst i 
anslutning till städerna natanz och Qom, 
där Usa skulle komma att spela en ledan-
de eller understödjande roll i förhållan-
de till israeliska flygvapnet. Men det gäl-
ler också irans eventuella försök att block-
era hormuzsundet som svar på de alltmer 
omfattande sanktioner som införts av fn:s 
säkerhetsråd, Usa och EU. 

i det första fallet skulle höga krav stäl-
las på precision och genomslagskraft. 
tungvattensanläggningen i arak, uranan-
rikningsfabriken i isfahan, och centrifug-
produktionen utanför teheran, utgör san-
nolika mål för ett militärt angrepp som av-
ser att undergräva möjligheterna för iran 
att kunna framställa kärnvapen inom de 
närmaste åren.36 dessa mål skulle sanno-
likt även kunna förstöras av israeliskt flyg-
vapen, om än inte utan väsentliga förluster 
på grund av Teherans tillgång till kvalifi-
cerade luftförsvarsförband. det är däremot 
inte troligt att israel rår på den väl befästa 
centrifugfabriken i natanz eller den berg-
rumsanläggning som är under uppbygg-
nad i Qom, och som experter menar fullt 
utbyggd lär bli särskilt svårgenomtränglig. 
här har endast Usa de tillräckligt kraftful-
la och högeffektiva bomber (de så kallade 
Massive Ordnance Penetrator) som kan slå 
ut dylika underjordiska anläggningar.37

En konflikt med Iran i Hormuzsundet 
skulle föranleda användningen av myck-
et annorlunda militära resurser, delvis be-
roende på hur situationen utvecklades och 
eventuellt eskalerade. En förhållandevis 
lågintensiv konflikt skulle kunna bestå i att 
iranska enheter utfärdar hotelser och läg-
ger ut minor, som amerikanska flottstyrkor 
därefter skulle behöva röja för att inte far-
tygstrafiken ska påverkas. Dessutom skul-
le man kunna organisera konvojeskort för 
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särskilt sårbar trafik. En mer utvidgad kon-
flikt skulle kunna inbegripa en mer aggres-
siv iransk hållning med sporadiska attack-
er mot militära eller kommersiella objekt, 
varvid Usa sannolikt skulle reagera med 
flyg- och missilattacker emot de enheter 
som står för aggressionen. vid ett allvarligt 
försök att blockera hormuzsundet med ett 
stort antal militära enheter anser initierade 
bedömare att amerikanska vedergällnings-
attacker kan komma att utsträcks till ett 
vitt spektrum av de resurser som det iran-
ska revolutionära gardet och dess marina 
gren upprätthåller längs hela kusten.38

för övrigt Usa har under 2011–2012 
varit förhållandevis aktivt i olika verksam-
heter som präglas av kontraterrorism, in-
formationsoperationer och annan ”under-
jordisk” taktik där underrättelseofficera-
re och specialstyrkor utför uppdragen.39 i 
detta sammanhang får man anta att Usa 
samarbetar nära med allierade och part-
ner i Mellanöstern, och att många upp-
gifter fastställs i samråd med berörda re-
geringar. Inte minst i konflikterna i Libyen 
och Syrien finns indikationer på relativt 
omfattande dylik verksamhet. vad gäller 
Syrien är uppenbarligen Turkiet och flera 
gulfstater i slutet av 2012 redan djupt in-
volverade i bland annat underrättelsesam-
arbete och vapenleveranser till delar av re-
bellstyrkorna.

om ”leading from behind”-konceptet 
också innebär att Usa är benäget att til-
låta att andra utkämpar en mer konventio-
nell militär konflikt tycks betydligt mindre 
sannolikt. vid en eventuell konfrontation 
mellan Usa och en regering i Mellanöstern 
sätts förmodligen en kombination av mari-
na och flygstridskrafter i rörelse, eventuellt 
åtföljd av en robust snabbinsatsstyrka (det 
vill säga marinkåren i de flesta fall). Utöver 
iran är det för närvarande dock ingen re-
gim i Mellanöstern som på ett öppet och 

demonstrativt sätt uppträder USA-fientlig 
och som därför skulle kunna bli föremål 
för en sådan amerikansk insats.

asien
Återtåget från Mellanöstern kan se ut som 
om det skapar utrymme för en enkel om-
fördelning av resurser och förmågor till 
asien och stilla havsregionen. så är dock 
inte fallet. det är i relativt liten utsträck-
ning samma militära förband, eller ens 
samma typ av förmågor och kompetenser, 
som kan komma till användning i de två 
arenorna.

Å andra sidan konkurrerar båda områ-
dena, d v s Mellanöstern och särskilt gulf-
länderna å den ena sidan och asien och 
stilla havsregionen å den andra, om resur-
ser knutna till flottan och snabbinsatsstyr-
korna. Det är just den amerikanska flottan 
som avses bli ”spjutet riktat mot asien”.40 
det är också av detta skäl som nedskär-
ningarna av försvarsutgifter i minst ut-
sträckning drabbar denna vapengren. som 
ovan nämnts görs ett antal nyinvesteringar 
på ubåtar, ett nytt hangarfartyg, och ett an-
tal mindre fartygstyper. 

däremot är de satsningar som Usa gör 
på att bygga närmare diplomatiska och 
ekonomiska förbindelser till en rad asiatis-
ka länder inte lika självklart en kostnads-
post, som ytterligare tynger ner Usa:s bud-
get på lång sikt. sannolikt är att sådana 
satsningar förbättrar förutsättningarna för 
ömsesidiga nyinvesteringar på båda sidor 
om stilla havet och således kommer den 
amerikanska ekonomin till godo. det gäl-
ler såväl den civila sektorn som försvarsin-
dustriprojekt.

till skillnad från i Mellanöstern väl-
jer Usa att i asien och i stilla havsregio-
nen sprida ut sina resurser och skapa nya 
stödjepunkter och att skapa förutsättning-
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ar för en framskjuten placering av militä-
ra och andra tillgångar. i och med att re-
lativt få konkreta tillgångar förflyttas ser 
det ut att handla om att man accentuerar 
den nuvarande närvaron samt skapar ut-
rymme för ”nya spelöppningar”. liksom 
i Mellanöstern förväntas olika strategiska 
instrument samverka och generera samlad 
effekt, och förhöjd diplomatisk närvaro 
tycks gå först därvidlag.

diplomatisk verkan: offensiv 
allians- och partnerskapspolitik

Ombalansering kan ske på flera olika sätt, 
och slående för denna är att skiftet äger 
rum med hög profil. Istället för att i tysthet 
eller utan större åthävor genomföra en om-
prioritering inom amerikanskt strategiskt 
tänkande genomför man detta skifte när-
mast demonstrativt via ett antal tal, press-
uttalanden och officiella dokument.41 

Ett skäl till den offensiva diplomati som 
åtföljde ombalanseringen var med all sä-
kerhet obamaadministrationens försök att 
skapa intryck av att presidenten inför om-
valskampanjen 2012 hade en genomtänkt 
och visionär plan för Usa:s framtida sä-
kerhet och fortsatt inflytande i världen. Ett 
annat skäl kan mycket väl vara att man ge-
nom att i stor stil proklamera Usa:s åter-
komst till asien dels vill uppmuntra regi-
onens regeringar att överväga närmare 
samarbete med Washington, och dels sät-
ta press på de allierade som under senare 
år inte alltid levt upp till sina formella åta-
ganden. 

Japan är ett exempel på det senare. i sin 
artikel i Foreign Policy beskrev clinton den 
amerikansk-japanska alliansen som hörn-
stenen (cornerstone) för fred och säker-
het i regionen.42 i den rapport som center 
for strategic and international studies tog 
fram för försvarsdepartementets räkning 

2012 heter det uttryckligen att Japan utgör 
”the lynchpin for U.S. access and influence 
in the Asia Pacific region”.43 

i Japan har Usa för närvarande sin en-
skilt största förbandsstyrka, men upplever 
stora svårigheter med att samarbeta kon-
kret och planera långsiktigt. inte minst 
osäkerheterna kring den amerikanska ma-
rinens flygbas Futenma på Okinawa kvar-
står, i och med att det avtal som ingicks 
2006 inte realiserats och heller inget lång-
siktigt alternativ framkommit. Även om 
vissa framsteg gjorts i termer av att öka 
antalet samövningar är interoperabiliteten 
fortsatt låg. trots protester från den japan-
ska allmänheten på okinawa landade i ok-
tober 2012 dock den första sändningen av 
de nyproducerade Mv-22 osprey, vilka be-
döms kunna förstärka marinkårens snabb-
insatsförmåga.44 På nationell nivå ingicks i 
april 2012 också ett nytt avtal om närmare 
försvarssamarbete.45

I likartade ordalag kvalificerade Clinton 
i slutet av 2011 allianserna med sydkorea, 
filippinerna och thailand som stödjepunkt 
(fulcrum) för Usa som maktfaktor i asien 
och stilla havet.46 Men hon underströk be-
tydelsen av att inte bara behålla dessa al-
lianssamarbeten på nuvarande nivå utan 
att utveckla dem vidare. för detta ända-
mål, påpekade hon, krävs en gemensam 
försvarsförmåga och kommunikationsin-
frastruktur som operativt och materiellt är 
i stånd att avskräcka ”provokationer från 
hela spektret av statliga och icke-statliga 
aktörer” (provocation from the full spec-
trum of state and non-state actors).47

Usa har under 2011 och 2012 starkt 
uppmuntrat en utvidgning och en för-
djupning av multilaterala arrangemang, 
från Asia-Pacific Economic Cooperation 
(aPEc), där obama var värd för toppmö-
tet i hawaii i november 2011, till det så 
kallade Trans-Pacific Partnership (TPP). 
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tPP har en särställning i och med de om-
fattande överenskommelser som berörs in-
om detta. En känslig fråga beträffande tPP 
gäller huruvida kina ska inkluderas eller ej, 
vilket kan få återverkningar på hur Japan 
ser på avtalet. den amerikanska senaten 
ska ratificera handelsavtal innan de trä-
der ikraft, vilket inte alltid visar sig möjligt 
trots omfattande sonderingar. detsamma 
gäller avtal som berör havsrättskonventio-
nen Unclos.48

direktstöd: pragmatism och hjälp 
till självhjälp

den multilaterala ekonomiska incitaments-
strukturen bör kunna bidra till att konsoli-
dera relationerna till åtminstone vissa allie-
rade och partnerländer. dessutom har Usa 
ansträngt sig för att ingå frihandelsavtal 
med de stater med vilka man vill samar-
beta närmare inom utrikes-, säkerhets- och 
försvarspolitik, och man uppmuntrar asia-
tiska regeringar att sluta liknande avtal för 
att stärka frihandelsprincipen på regional 
basis. särskilt med thailand, filippinerna 
och sydkorea har handelsrelationerna ex-
panderat sedan ”ombalanseringen” inled-
des hösten 2011. noteras bör att den om-
valde presidenten obamas första resa ef-
ter valet i november 2012 gick till Burma 
(Myanmar), thailand och kambodja.

generellt betraktas Japan och australien 
som mindre sårbara för kinesiska påtryck-
ningar än övriga länder i regionen. det be-
ror delvis på storleken på deras ekono-
mier och delvis på det nära samarbete som 
man länge utvecklat med Usa och oEcd-
kretsen av länder. Men Beijing ägnar åtskil-
liga diplomatiska, ekonomiska och militä-
ra resurser åt att mildra effekterna av den 
partiella containment-politik som offentli-
ga amerikanska källor inte alltid vill erkän-
na existensen av.49 därför kan det inte ute-

slutas att kina i ett något längre tidsper-
spektiv kommer att utöva en allt starkare 
påverkan på Usa:s huvudsakliga allierade 
i asien, och att denna utveckling får strate-
giska återverkningar.50

Konflikten mellan Kina och Japan över 
senkaku/diaouy-öarna har åtminstone till-
fällighetsvis revitaliserat den japansk-ame-
rikanska alliansen. Eventuellt kan detta 
också innebära att de två ländernas för-
svarsindustrier kan påbörja nya projekt. 
Usa tycks vara benäget att försöka utvid-
ga sin övningsverksamhet med japanska 
förband.51

det amerikanska försvarsdepartementet 
driver för övrigt ett utökat samarbete med 
ett flertal internationella partnerländer, in-
te minst i asien och stillahavsregionen.52 
här inkluderas vietnam, indonesien, 
Malaysia, Brunei och, om än trevande så 
långt, Burma. Med samtliga har Usa am-
bitioner på att utvidga sina militära och sä-
kerhetspolitiska relationer, att genomföra 
samövningar och träning. väl etablerade 
är coBra gold och carat, den sena-
re med indien. 

indien har naturligtvis en särställning gi-
vet sin storlek och ekonomiska tyngd samt 
att delhi insisterar på ”strategisk autono-
mi” i förhållande till Usa.53 Därför finns 
heller inga utsikter för att amerikanska 
stridskrafter ska få tillgång till en bas på 
den indiska subkontinenten. Men indien 
har en stor aptit på närmare militärdiplo-
matiskt utbyte mellan de två ländernas of-
ficersskolor. 

det trilaterala samarbete med Japan och 
sydkorea, som Washington starkt upp-
muntrat, har dock inte varit lyckosamt ut-
an lider alltjämt av en misstänksamhet som 
har historiska orsaker (inte minst Japans 
härjningar på halvön under andra världs-
kriget). förnyad friktion över dokdo/
takeshima-klipporna har också seglat upp. 
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Japan och australien har inte heller lyck-
ats närma sig varandra, trots diverse försök 
till uppmuntran. Det finns dock dem emel-
lan mindre av historisk osämja och oupp-
klarade territoriella konflikter att reda ut, 
så förutsättningarna bör vara goda.54

Styrkegruppering: flottan som 
”spjutet mot asien”

i övergripande strategiska termer vill oba-
maadministrationen se en vidare fördel-
ning av militära resurser över hela regio-
nen, mer flexibla förband som kan agera 
själv ständigt och dynamiskt, samt förbätt-
rad kapacitet hos allierade och partnerlän-
der genom närmare samarbete och tätare 
ge men samma övningar med sina ameri-
kanska motsvarigheter.55 dessa målsätt-
ningar kan delvis stödja sig på en mer ak-
tiv allians- och partnerlandspolitik, såsom 
den beskrivits ovan. Men ansatsen kräver 
också att den amerikanska marinen ges en 
mer framskjuten position i regionen, inklu-
sive i förhållande till övriga vapengrenar.56 
Både symboliskt och substantiellt består 
den största resursförstärkningen av att an-
talet hangarfartyg ska öka från fem till sex 
i regionen, samt att just det nyaste tillskot-
tet till den amerikanska flottan – hangar-
fartyget Gerald R. Ford – efter sjösättning 
2015 placeras här.57

omfördelningen av militära resurser 
för att skapa större spridning sker bland 
annat via förflyttning av existerande för-
band. Den sjunde flottans femte flygdivisi-
on (carrier Wing 5) lämnar 2014 atsugi 
utanför tokyo – en bas som man delat 
med japanska flygförband– och övergår 
till iwakuni i sydvästra Japan. vidare delas 
de styrkor som tidigare varit stationerade 
i okinawa upp i fyra Marine air ground 
task forces, vilket innebär att de fördelas 
även på guam, hawaii och australien och 

därmed grovt räknat halverar sin (kontro-
versiella) närvaro på den japanska ön. En 
annan stor förflyttning är den från Seoul 
till humphreys armégarnison utanför 
Pyeongtaek i sydkorea.58

rotationer blir relativt sett viktigare än 
tidigare, då existerande baser i större ut-
sträckning haft långsiktigt stationerad per-
sonal. i australien säger avtalet från 2011 
att upp till 2 500 marinkårssoldater ska 
rotera till darwin och den övningsanlägg-
ning som Usa där delar med australiska 
försvarsmakten. På ett liknande sätt kom-
mer två till fyra mindre stridsfartyg av ty-
pen Littoral Combat Ships deployeras i 
Singapore men befinna sig i rörelse till och 
från andra hamnar i regionen.59 den aus-
traliska regeringen har däremot uttryckt 
stor tveksamhet till att bli värd för en hel 
hangarfartygsgrupp, efter det att en ameri-
kansk tankesmedja föreslagit detta.60 detta 
ser ut att innebära att ett scenario med 
kraftigt förstärkt amerikansk närvaro i re-
gionen, som skisserats utifrån att hamnsta-
den Perth skulle få denna roll, inte kan re-
aliseras.61

På materialsidan i övrigt ska ett antal 
nya ubåtar beställas, samtidigt som ame-
rikanska försvarsdepartementet åtar sig att 
behålla vidden av olika fartygstyper lika 
bred som tidigare och att marinkåren som 
helhet fortsatt har tillgång till trettiotre far-
tyg.62 Beroende på vilka målsättningar som 
Usa:s regering sätter upp för sin förstärk-
ta närvaro i asien och stilla havsregionen 
kommer antingen de förra, det vill säga 
ubåtarna, eller amfibiefartygen att tilldelas 
centrala roller i styrkegrupperingen.

doktrinmässigt vill Usa i alla händelser 
motverka den anti-access, area denial-an-
sats som kina tillägnat sig på senare år. Ett 
partiellt svar på denna är det Air-Sea Battle 
Concept som amerikanska försvarsmakten 
arbetat fram.63 också den japanska för-
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svarsmakten har visat intresse för den-
na doktrin i vardande, och framtida sam-
arbete underlättas sannolikt genom köpet 
av f-35 joint strike fighter samt the aegis 
combat system och Patriot advanced 
capability-3 från den amerikanska för-
svarsindustrin.64 därmed kan man enklare 
uppnå de krav på interoperabilitet som bå-
da försvarsmakterna numera ställer.

En annan del av det övergripande kon-
ceptet tycks vara att kraftigt förstärka in-
hämtningen av militär underrättelseinfor-
mation. flera av de centrala villkor för en 
effektiv avskräcknings- och krishanterings-
förmåga som lyfts fram av csis-rapporten 
gäller just kvalificerad underrättelsein-
hämtning (”familiarity with the immedia-
te security invironment” samt ”overall ma-
ritime awareness”).65 Med australien har 
Usa sedan många år ett intensivt samar-
bete inom underrättelsesfären och detta 
kan fördjupas via en förstärkt amerikansk 
närvaro i regionen. Ett exempel är dis-
kussionen kring en eventuell stationering 
av Global Hawk övervakningsdrönare på 
cocosöarna i indiska oceanen, som är 
australiskt territorium.66 samarbetet med 
singapore är naturligtvis också intressant 
ur ett underrättelseperspektiv.

sårbarhet vid förhandslagring och and-
ra logistiska utmaningar lär fortsätta att 
begränsa de amerikanska stridskrafter-
nas förmåga till maktprojicering i asien.67 
visserligen har den amerikanska försvars-
makten världens mest omfattande förhand-
slagringsprogram (prepositioning prog ram) 
med ett stort antal flytande underhålls-
skepp, och i asien och stilla havsregionen 
särskilt i anslutning till ön diego garcia 
i indiska oceanen samt guam/saipan i 
stilla havet.68 icke desto mindre kommer 
alla marina enheter och flygstyrkor som 
placeras i ost- eller sydostasien att ha sto-
ra behov av påfyllning av kritisk ammuni-
tion från guam, hawaii eller Usa:s väst-

kust, vilket leder till långa och sårbara un-
derhållningslinjer. För Pacific Command 
öronmärkta styrkor finns närmast gripba-
ra i Alaska cirka sju eller åtta timmars flyg-
tid från eventuella mål i ostasien.

resultatdiskussion
USA kommer att genom att flytta fram och 
förstärka sina positioner på några få punk-
ter (singapore, darwin, guam) och skaffa 
sig betydligt bättre förutsättningar för kva-
lificerad militär underrättelseinhämtning. 
genom att man på ett säkerhetspolitiskt 
plan knyter ihop ett nätverk av asiatiska 
stater som oroar sig för kinas hastiga ex-
pansion kan man också något mildra sist-
nämnda utveckling, åtminstone temporärt. 

särskilt intressant är kanske de aktivite-
ter som två till fyra amerikanska stridsfar-
tyg kommer att ägna sig åt från singapore 
som hemmahamn. här handlar det om en 
positionering av amerikanska fartyg nära 
Malackasundet, i en företrädesvis välvil-
ligt inställd politisk miljö och i ett av värl-
dens främsta handels- och finanscentra. 
infrastrukturen för att utöka den ameri-
kanska närvaron finns också på plats, med 
en marinbas som kan ta emot ett helt hang-
arfartyg.

däremot är det tveksamt om den strikt 
militära betydelsen av Usa:s ombalanse-
ring är särskilt väsentlig. ”avståndets ty-
ranni” lär göra Washington synnerligen 
obenäget att riskera en militär konfronta-
tion med kina. Usa saknar uthållighet i 
sydkinesiska sjön och några få nya stödje-
punkter i sydostasien eller något utvidgade 
anläggningar i asien som helhet får på sin 
höjd marginella effekter. 

amerikanska åtaganden som 
retorik och realitet
frågan om hur man ska se på att den i öv-
rigt sänkta ambitionsnivån från den ameri-
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kanska försvarsmaktens sida skiljer sig åt 
experter emellan. det är tydligt att för-
svarsdepartementet vill signalera att Usa 
inte längre planerar att klara av två full-
skaliga militära operationer samtidigt gen-
temot en stark fiende, utan säger sig kun-
na besegra den ene medan man ska vara i 
stånd att förhindra att fiende nummer två 
uppnår sina mål.69 initierade bedömare 
menar att detta närmast ska betraktas som 
en gradskillnad i ambitionsnivå än en kraf-
tigt sänkt sådan.70 

samtidigt vore det märkligt om inte 
nedskärningarna av Usa:s försvarsbudget, 
som kan innebära en återgång till 2007 års 
grundanslag om cirka 475 miljarder dollar, 
får konsekvenser för hur väl man kan föl-
ja upp den strategiska omställningen.71 det 
är bland annat osannolikt att Usa kommer 
att kunna jämna steg med kinas snabbt ex-
panderande program för nyanskaffning av 
olika vapensystem, inte minst på den ma-
rina sidan.72 

Men det är inte minst på grund av att 
Usa:s strategi i asien syftar till att ska-
pa en miljö där storskaliga konflikter in-
te uppstår som trovärdigheten i densam-
ma är av avgörande betydelse. den ana-
lys som Pentagon beställde från center for 
strategic and international studies talar om 

”the right combination of assurance and 
dissuasion to maintain a favorable peace 
before conflict occurs”.73 i slutänden fann 
denna studie att en förstärkning av ameri-
kansk närvaro i asien och stilla havsregio-
nen, ungefär på den nivå som ombalanse-
ringen planeras innebära, bör innebära vä-
sentliga vinster på det politisk-strategiska 
området, marginell skillnad med avseende 
på operationer och styrkestruktur, samt ac-
ceptabla risker vad gäller strategiska signa-
ler till ”potentiella moståndare” (potenti-
al adversaries).74 därtill kommer ett antal 
osäkra faktorer kring värdnationers med-

finansiering och politisk-rättsliga lokala 
spörsmål. 

föremålet för dissuasion, vilket är ett be-
grepp Washington hellre använder än de-
terrence, är naturligtvis kina och dess allt-
mer inflytelserika försvarsmakt. Pentagons 
beräkningar säger att folkets befrielsearmé 
(People’s Liberation Army) kan komma att 
ha en försvarsbudget på $500 miljarder re-
dan år 2020. det här skulle kunna inbe-
gripa ett eller två hangarfartyg, ett luftvärn 
och en ubåtsflotta med medellång till lång 
räckvidd, ett modernt flygvapen med fem-
te generationens stridsflygplan, och en ma-
rint baserad kärnvapenflotta. Därtill kom-
mer en kraftfull förmåga för informations-
krigföring.75 

försvarsdepartementet driver som sagt 
ett utökat samarbete med internationel-
la partnerländer, inte minst i asien och 
stillahavsregionen. Men vad är syftet 
med detta utökade samarbete? handlar 
det ytterst om en mer effektiv maktproji-
cering med stöd av partnerländer eller är 
det egentligen kostnadsreducering som är 
det främsta motivet?76 finns förutsättning-
ar för att partnerländerna, men även de al-
lierade, kommer att svara upp mot de mer 
anspråksfulla strategiska målsättningar 
som Usa i och med ombalansering gett ut-
tryck för? hur stor är risken för att nämn-
da ombalansering, plus det faktum att den 
genomförs med hög profil, reser så höga 
förväntningar att de inte gärna kan uppfyl-
las, vilket i sin tur undergräver Usa:s tro-
värdighet i regionen?

vissa delar av denna strategi tycks in-
te fungera särskilt väl. i och med att tre 
fjärdedelar av alla amerikanska trupper 
i Japan finns på Okinawa är ett långsik-
tigt och hållbart arrangemang av myck-
et stor betydelse, och behovet att förflyt-
ta baser eller ett stort antal personal för-
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knippad med kostnader som sannolikt på-
verkar andra åtaganden. Japan har lovat 
bidra med finansieringen av omlokalise-
ring av marinkårssoldater till guam men 
stödet täcker mindre än hälften av de re-
ella utgifterna.77 Enligt en överenskom-
melse från våren 2012 ska 9 000 marin-
kårssoldater lämna okinawa, vilket utgör 
knappt hälften av all amerikansk personal 
på ön, och fördelas på guam, hawaii och 
australien (darwin).78 Sjunde flottans ma-
rinbas i Yokosuka i tokyobukten och den 
mindre marinbasen i sasebo på kyushuön 
är dock inte ifrågasatta, och detsamma kan 
sägas om flertalet flygbaser.

förmodligen delvis på grund av att den 
japansk-amerikanska alliansen inte levt 
upp till de förväntningar Washington har 
velat ställa på relationen tycks man hy-
sa större förhoppningar om att sydkorea 
ska fungera som strategisk stödjepunkt. 
sydkoreanska försvaret har också genom-
gått två stora reformer på senare år, och 
anses idag ha en betydligt större militär ka-
pacitet för bara några år sedan. kvar åter-
står att förbättra ledningssystem, missilfö-
rsvar och samordningskapaciteten i förhål-
lande till de i sydkorea stationerade ameri-
kanska stridskrafterna.79 

Enligt en plan från 2002 ska som sagt 
10 000 amerikanska soldater ur andra in-
fanteridivisionen dras tillbaka från den 
demilitariserade zonen och förläggas vid 
humphreys armégarnison längre söderut. 
sydkorea har lovat stå för cirka 15 % av 
kostnaderna.80 Inte heller i Sydkorea finns 
dock någon entusiasm för ett mer direkt 
deltagande i aktiviteter som understödjer 
Usa:s containment-politik. koreanska po-
litiker sägs vara tveksamma till att associe-
ras med sådana regionala ambitioner, och 
fortsätter att betrakta amerikanska strids-

krafter som närmast uteslutande en garant 
för att nordkorea inte ska våga angripa 
sitt grannland i söder.81

däremot har Usa av allt att döma fort-
satt ett mycket stort försprång vad gäller 
militär förmåga. f-35 Joint strike fighter 
och P-8 är väsentligt kraftfullare än flerta-
let andra flygplanstyper i regionen. På den 
marina sidan finns bland annat nya amfi-
bietransportfartyg av typen lPd-17 och 
ubåtar i Seawolf- och Virginiaklass. Enligt 
Pentagons planering är kommer en allt 
större andel av dessa högpresterande re-
surser att sättas in i asien och stilla havsre-
gionen. till detta kommer avancerade mis-
silförsvarsystem och enheter för cyberkrig-
föring.82

Ytterst är det därför en kombination 
av Usa:s militära överlägsenhet, väl in-
arbetade samarbetsrelationer till allie-
rade som Japan och australien, den nå-
got ljumma men företrädesvis positiva sy-
nen på ett utvidgat amerikanskt engage-
mang i asien bland partnerländer, samt 
obamaadministrationens uttryckliga åta-
gande 2011–2012, som ger trovärdighet år 

”ombalanseringen”. givet obamas förnya-
de mandat kan man förvänta sig att den-
na ansats konsolideras under kommande 
år. Två risker finns emellertid. Den ena är 
en eventuellt ökad benägenhet till konfron-
tation hos de nya kinesiska ledarna. den 
andra är en alltför långtgående ambition 
hos amerikanska beslutsfattare att säkra 
sin militära överhöghet i asien för decen-
nier framåt, och att försöka åstadkomma 
detta genom militära medel.

nedprioritering av europa 
och eurasien
Usa lämnar inte Europa och den europe-
iska kontinentens grannskap vind för våg, 
men det är tydligt att ”ombalanseringen” 
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sker på bekostnad av en märkbar redu-
cering av resurser som ända sedan andra 
världskriget kommit denna del av världen 
till del. i och med skiftet emot asien kom-
mer Europa att främst figurera i strategiska 
sammanhang som ett område emot vilket 
amerikanska förband tar spjärn då de löser 
sina uppgifter i Mellanöstern. 

Européerna behöver bidra politiskt, 
ekonomiskt, men även militärt, ifall man 
vill undvika att västvärldens inflytande ska 
minska, regionalt och globalt. inom de när-
maste åren gäller detta särskilt situationen 
i EU:s grannländer, i afghanistan och i den 
vidare Mellanöstern och kaukasus. för 
att ta ett konkret exempel: gas- och olje-
ledningar från centralasien och kaukasus 
lär bara byggas om EU engagerar sig di-
rekt. EU kan med all sannolikhet ägna sig 
åt ”mjukmaktsprojicering” i ännu stör-
re utsträckning än tidigare, i före detta 
sovjetunionen och i afrika. Men utan en 
militärstrategisk kapacitet lär sådana in-
strument förbli trubbiga.

omvalet av president obama gör att det 
blir enklare att extrapolera amerikanskt 
strategiskt tänkande utifrån de första fyra 
åren. Uttåget ur irak och afghanistan kan 

betraktas som definitiva, och det strategis-
ka mönster som administrationen lagt ut 
lär förblir giltigt till dess att världspolitis-
ka skeenden eventuellt sätter käppar i hju-
let. framför allt är det dock styrkeförhål-
landena i asien som på ett dynamiskt sätt 
kan modifiera bilden. Huruvida USA blir 
framgångsrikt i att odla allians- och part-
nerlandsrelationer kommer att bli helt av-
görande för amerikanska intressen i regio-
nen på medel- och lång sikt. 

för närvarande ser det ut som om 
Europa passivt kommer att åse skådespe-
let, och fortsätta bedriva en handelspoli-
tik som ligger i linje med de egna intresse-
na. I fler avseenden är europeiska handels-
relationer med asien och framför allt kina 
så nära sammanflätade att EU har svårt att 
inta en kritisk hållning. i förlängningen på 
denna linje ser man framför sig hur tradi-
tionellt starka transatlantiska band mycket 
väl kan komma att luckras upp, med säker-
hetspolitiska och strategiska återverkning-
ar som följd.

författaren är lektor vid försvarshögskolan 
och ledamot av kkrva.



153

analYs & PErsPEktiv
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ett stort och samtidigt välbekant miss-
lyckande. det är Wilhelms agrells dom 
över afghanistankriget i boken Ett krig 
här och nu. vad som började som en in-
ternationell stödinsats har i tecknet av väp-
nade handlingar blivit en kontraproduktiv 
aktion. Men i en ambition av internationell 
solidaritet har sverige hängt med, mer än 
de flesta svenskar har insett eller velat inse. 

det var knappast så, som det stod i en 
rubrik över recensionen i Dagens Nyheter, 
att ”sverige lurades in på imperiernas 
kyrkogård”.2 snarare var det den svenska 
allmänheten som utan målmedveten debatt 
lurades in i kommande svårigheter på fäl-
tet.

okunskapen var utbredd. i starten 2001 
förstod enligt agrell inga aktörer, utöver 
den pakistanska underrättelseorganisatio-
nen isi, sig på problemet afghanistan i 
kraftfältet mellan krigsherrar som blivit 
makt havare och narkotikaindustrin, insåg 
inte den totala bristen på grunder att bygga 
en stat på. vid sidan av amerikanerna, som 
jagade al-Qaida och i övrigt inriktade sig 
på sitt kommande anfall i irak föll det på 
andra i statssamfundet att på uppdrag av 

fn stödja val av president och parlament 
i afghanistan genom isaf (international 
security assistance force). Ännu var det 
där inte tal om terroristbekämpning, i stäl-
let gällde ”det lätta fotavtrycket”. 

Med natos ledningsresurser skulle mi-
litären vara en stödjande funktion åt ci-
vila hjälpare, och sverige var från början 
med i en del stabsfunktioner. isaf:s upp-
gift blev att försöka skapa en framtid åt 
afghanistan efter talibanepoken. så små-
ningom växte uppfattningen att man mås-
te etablera sig utanför huvudstaden kabul 
och nå områden som centralregeringen sak-
nade kontroll över. det skulle ske genom 
något som var i ropet: civil-militär sam-
verkan. för det skapades ett växande antal 
Prt3 (Provincial reconstruction teams) i 
samband med att isaf efter hand organi-
serade fyra regionala högkvarter. särskilt 
britterna hade medverkat till nyskapelsen. 
det torde ha känts betryggande med tanke 
på deras långvariga erfarenhet av uppträ-
dande i tredje världen och inte minst just i 
afghanistan.

när sverige utan föregående omsorgs-
full prövning i offentlighetens ljus hösten 

det stora misslyckandet
när sverige drog med i striden
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2005 åtog sig att efter storbritannien ta 
ansvaret för fyra provinser i norr, gick brit-
terna i stället in med en stridsgrupp i syd-
väst som ett led i inrättandet av isaf:s fjär-
de och sista regionala högkvarter. 

i london hade man velat ta ansvaret för 
historiskt kända trakter kring kandahar 
men överlät det åt kanadensarna och in-
rättade sig 2006 i herat, vallmoodling-
ens kärnland. Missionen där väckte starka 
kontroverser, efter hand som den brittiske 
befälhavaren på platsen kände sig nödsa-
kad att från utvalda positioner utvidga in-
satsen norrut (”anfallet längs dalen”).

i brittisk debatt har sedan dess talats 
om en ”strategisk blunder” på vägen till 
ett ohjälpligt fiasko. Från planerade militä-
ra operationer hamnade landet i ett ”krig”. 
som det mest allvarliga misslyckandet har 
man i parlamentet pekat på bristen på mi-
litär och politisk koordinering mellan ut-
rikes-, bistånds-, finans- och försvarsde-
partementen.4 något känns igen här, när 
man som agrell granskar sveriges insats i 
Afghanistan, inklusive ett finländskt inslag 
som dock inte närmare berörs.

Med basen i staden Mazar e sharif från 
våren 2006 övertygade högkvartet sig 
självt och regeringen och allmänheten med 
att svenskarna skulle agera i ett lugnt om-
råde, rätt fjärran från det växande taliban-
upproret på andra håll. vad man behövde 
hålla ögonen på var mest en del kriminella 
element. det lät som en fortsättning på ra-
den av fredsbevarande uppgifter – i agrells 
krönika något som hade kommit att prägla 
svenskt tänkesätt. Men bedömningen vad 
som väntade i norra afghanistan kallar 
han en underrättelsemässig glädjekalkyl. 
genom hela det svenska engagemanget löp-
te ända från början ett drag av aningslös-
het. så gick vi in med trupp i afghanistan.

något eget koncept hade försvarsmakten 
inte, utan uppgiften blev att bemanna Prt 

enligt den från britterna övertagna model-
len med patrullering, spaning och ambitio-
ner att bidra till framväxandet av ett af-
ghanskt civilsamhälle. Man skulle bli vän-
ner med befolkningen. Vapen fick använ-
das i självförsvar, och om det i alla fall blev 
strid skulle man snarast möjligt dra sig till-
baka. det nya var alltså att svenska militä-
rer och civila rådgivare skulle åstadkomma 
något sida vid sida. 

organisationen blev därefter – ett slags 
hybrid med ett begränsat militärt bidrag, 
fast raden av chefer halvår efter halvår 
återkom med önskemål om att få leda van-
liga militära förband som bas för uppdra-
get. 

några av vår akademis ledamöter ha-
de internt också synpunkter på resultatet. 
dåvarande chefen för armétaktiska enheten 
i högkvarteret, brigadgeneralen och leda-
moten av vår akademi anders Brännström, 
ansåg att säkerhetsläget krävde splitter-
skyddade fordon. högkvarteret var av an-
nan uppfattning. insatschefen hävdade att 
det vore att ge fel signaler att åka omkring 
i pansarfordon, och han fick stöd av ÖB 
håkan syrén. det var i november 2006. 
Då dödades en svensk soldat och flera ska-
dades vid ett sprängdåd mot en fordons-
kolonn. På två månader svängde högkvar-
teret 180 grader. nu var det splitterskydd 
som gällde – fast det skulle ta drygt tre år 
innan förändringen var helt genomförd. 

fram till 2011 drev inom högkvarte-
ret ledamoten och de årens arméinspek-
tör Berndt grundevik linjen ”100 % stöd 
till soldaterna i insatser”. Under dessa år 
tillfördes bl a 8 stridsfordon 90, ett 90 tal 
splitterskyddade patrullfordon av typ rg 
32, nytt taktiskt Uav system shaddow 200, 
bättre mörkerhjälpmedel och sikten, strids-
västar, ik (igenkänning i mörker) utrust-
ning, nytt sjukvårdskoncept, sjuktransport-
helikoptrar, bättre minsökarutrustning, 
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min sökningshundar, nytt sambandssystem 
med krypto, videkonferensutrustning för 
bättre ledning mellan sverige och förban-
det i afghanistan m m.

i stort förfelades emellertid tanken med 
breda civila insatser under militärt skydd 
enligt det brittiska mönstret ovan. fiasko 
på båda håll. försvarsmakten låg ändå på 
för att samarbetet skulle utvecklas, men 
motparten, sida, svarade inte upp med 
robusta personella insatser. i själva verket 
stred tanken med att sverige skulle ta ett re-
gionalt ansvar mot myndighetens vana att 
arbeta landsvis. En del har i alla fall hänt. 
Men försök att åstadkomma en central led-
ning i samverkan av Ud, försvarsdeparte-
mentet och sida strandade; på nytt visade 
det sig att regeringskansliet inte klarar av 
att ta operativt ansvar. det var i stockholm 
som afghanistaninsatsen fragmenterades.

Mot bakgrund av sveriges under det 
kalla kriget snarast världsberömda sam-
arbetsmönster som genomsyrade hela den 
nationella säkerhetspolitiken finner Agrell 
misslyckandet i afghanistan ”gåtfullt”. 
förlorades allt när försvarsmakten krymp-
te till oigenkännlighet?

några år löpte dock verksamheten en-
ligt det perspektiv som hade hållits fram för 
svenska folket. nyheterna från afghanistan 
lät olycksbådande, men där sverige var 
kunde man hålla fast vid hjälparuppgiften 
med framsteg särskilt när det gällde skolor, 
även för flickor, och sjukvård. Signalerna 
från försvarsmakten följde ett internatio-
nellt mönster. optimist måste man vara. 
alla truppbidragande länder skrev så här: 
vi gör framsteg men utmaningarna kvar-
står.

läget hade i själva verket stadigt för-
sämrats i så motto att talibanerna vidgade 
sina operationsområden, något som isaf 
mötte med sina regionala staber och insat-
ser allt längre utanför kabul. som agrell 

beskriver saken hade isaf:s mission med 
Prt:s fältförsök efter hand förändrats från 
en marginell operation i politiskt-symbo-
liskt syfte till en väpnad insats som i var-
je fall den svenska försvarsmakten inte ha-
de sett maken till. i varje fall inte sedan 
katanga under den första kongokrisen för 
mer än fyrtio år sedan.

den internationella styrkan hade från 
början av 2007 en amerikansk befälhava-
re och gled in i supermaktens militärpolitik. 
några år senare, efter president obamas 
makttillträde och med en ny befälhavare 
i stanley Mcchrystal, inleddes på allvar 
ett skede av upprorsbekämpning, coin 
(counter-insurgency Warfare), där det go-
da målet var ge befolkningen ökat skydd, 
vilket i praktiken innebar en offensiv längs 
flera fronter. Fotavtrycket hade blivit hårt

och våren 2009 bröts det relativa lugnet 
i det svensk-finska området. Våldsnivån 
höjdes påfallande. den uppmärksamme 
kun de möjligen tolka att läget var nytt 
och att regeringen till sist höjde den mili-
tära ramen för afghanistanuppdraget till 
drygt 850 personer, varav 500 var insatta 
på platsen. Mycket hände. 

förutom utrustning var det framför allt 
förbättrad träning inför insatsen, mer sys-
tematiserat omhändertagande och imple-
mentering av erfarenheter samt chefsförbe-
redelser som på ett påtagligt sätt förbätt-
rade förbandets kapacitet före rotationen 
till insatsområdet. in i det längsta undvek 
dock regering och myndigheter att i klar-
text förklara vad det innebar att svensk 
trupp drogs in i långsiktiga operationer en-
ligt coin-konceptet, d v s i agrells tolk-
ning att uppgiften alltmer övergick till ren 
upprorsbekämpning. i maj 2011 beskrevs 
för första gången styrkan i regionerna 
kring Mazar e sharif som en ”lätt manö-
verbataljon” med tre utspridda kompanier.
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vad som också hade tillkommit var att 
svenskarna hade ett utbildningsuppdrag 
som ett led i isaf:s ansträngningar att in-
för ”slutåret” 2014 lämna efter sig orga-
niserade afghanska truppförband och poli-
senheter, det som på fackspråket kallas ssr 
(security sector reform).

i första hand tog sverige på sig att inom 
en brigads ram träna en afghansk bataljon, 
senare utbytt mot en annan bataljon, ge-
nom utplacerade handledare, oMlt (ope-
rational Monitoring & liaison teams). 
inom parentes kan man undra hur lätt den-
na uppgift var med tanke på att allt färre 
svenska officerare har egen erfarenhet av 
strid i bataljon. afghanerna var ju krigs-
vana, nu skulle de lära sig stabs- och pla-
neringsmetodik. Men inte heller det kan ju 
längre räknas som en praktisk svensk spe-
cialitet med tanke på härordningens brist 
på högre förband.

Uppgiften innebar hur som helst att 
svenska officerare måste vara med i batal-
jonens uppdrag.

i det försämrade läge som hade rått se-
dan 2009 ökade förstås risken framför allt 
för att isaf angreps av sina afghanska 
bundsförvanter. i ett uppmärksammat fall 
mördades en svensk plutonchef och hans 
ställföreträdare. Men det som inte väck-
te lika mycket uppseende var att svenskar 
både som medhjälpare och i egna förband 
med amerikanskt helikopterstöd drogs in i 
flera intensiva strider mot upproriska styr-
kor.

sverige hade inordnat sig i utan ingåen-
de överväganden hemma i stockholm. i an-
slutning till svenskområdet tillfördes tunga 
amerikanska enheter ur 10. Mountain 
division och ett stort helikopterförband. 
organisatoriskt/operativt leddes den svens-
ka bataljonen av en tysk division, något 
som näppeligen uppfattades hemma. det 
var inte längre tal om att tillämpa freds-

bevarandets idé att man under självförsvar 
skulle dra sig ur strider. nu skulle man in-
te längre endast försvara sig mot överfall 
utan gå till anfall mot människor som helt 
enkelt definierades som ”fientliga kombat-
tanter”.

hur allvarliga några strider var framgick 
i varje fall inte av vad högkvarteret släpp-
te ifrån sig. agrell anser att stridsintensi-
teten medvetet nedtonades – den stred ju 
mot den svenska grundhållningen att vad 
sverige militärt sysslade med var skydd av 
bistånds- och uppbyggnadsinsatser. veter-
ligen har ingen svensk kontingentschef öp-
pet medgett att hans förband befann sig i 
en krigssituation. rapporter gav intryck 
av att allt sköttes planenligt, inte minst ut-
bildarinsatserna på fältet. Men en annan, 
mera kaotisk bild av deras läge får man av 
konstaterandet från säkerhetsinspektören, 
ledamoten anders Emanuelsson: ”vi kan 
inte operera så här”! 

till det man i sammanhanget lär sig av 
denna faktaspäckade bok är att det vid 
den kanske dittills hårdaste striden i nor-
ra afghanistan sköts mer från svenskt håll 
än någonsin under kongotiden. det är 
först nu som det förhållandet uppenba-
ras. författaren driver oss att fråga om det 
finns något annat ord för detta än – krig.

har Wilhelm agrell då rätt i att miss-
lyckandet i afghanistan är välbekant? På 
ett ytplan har nog allt fler insett att vi står 
inför ruinerna av orealistiska ambitio-
ner. Men få lär ha fått en uppfattning om 
sveriges andel.

Med agrells kronologiskt uppbygg-
da framställning har vi i alla fall fått den 
sammanhängande berättelse om afghani-
stanmissionen ur svenskt perspektiv och 
om den svenska insatsen som hittills har 
saknats. han vet vad han tycker och får 
det sagt. Man kan likafullt sakna ett ställ-
ningstagande hos författaren till grundläg-
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gande frågor om hur sverige som en militärt 
begränsad stat skulle ha agerat och reage-
rat på utvecklingen i och runt afghanistan, 
när nu ramarna bestäms av tyngre aktörer. 
han efterlyser en närmare svensk analys 
och hittar själv praktiskt taget inga ifråga-
sättanden av hur sverige och svensk mili-
tär skulle göra.

Bestämde vi oss för att afghanistan var 
rätta stället, när vi måste ta avstånd från 
vad amerikanarna satte igång med i irak? 
det svenska beslutsfattandet från reger-
ingschefen och nedåt borde så långt möj-
ligt ha penetrerats. fanns det brytpunkter 
där landet kunde ha övervägt sin roll; ex-
isterar något som skulle kunna kallas för 
svensk strategisk hållning? när insatsen nu 
ändå går mot ett slut, som de flesta måste 
befara bli sorgligt misslyckat, får man hop-
pas på en kommande mera fullständig re-
dovisning av andra skribenter inte minst ur 
forskarsamhället.

vad agrell genom sitt karaktäristiska 
sätt att granska dokumenten, i detta fall 
raden av svårgenomträngliga regeringspro-
positioner och framför allt de enskilda 
bataljonernas slutrapporter visar, är hur 
mycket det finns som vi inte har fått reda 
på i öppna handlingar. kvar står hur långt 
man kan närma sig sanningen med agrells 

karaktäristiska granskning av handlingar-
na i målet. att regering och myndigheter är 
varsamma med hanteringen av alltjämt på-
gående operationer är en sak. Men förfat-
taren sätter fingret på en långt driven oge-
nomskinlighet, en sekretess utan like. vad 
som har kommit ut från högkvarteret är 
sparsamt, ofullständigt, i vissa fall förskö-
nande. Med den gamla klyschan har san-
ningen blivit krigets första offer.

i storbritannien blev det i alla en de-
batt och parlamentsgranskning av tillkor-
takommanden. i sverige tystnad. vem bär 
ansvaret? inte bara försvarsmakten. 

agrells bok blir en hård dom inte minst 
över svenska massmedier, som bortsett 
från hanteringen av vissa spektakulära el-
ler upprörande händelser, gjort mycket li-
tet för att upplysa nationen om hur och 
varför sverige med tiden befann sig rakt 
inne i ett slagfält. för mycket av svenskt 
ointresse för militära frågor, javisst. Men 
handen på hjärtat – kan någon säga att 
krigsvetenskapsakademien själv har öpp-
nat förlåten? inte har den hittills på nå-
got systematiskt sätt bidragit till att sätta 
en faktisk svensk krigsinsats under klarast 
möjliga ljus.

recensenten är ledamot av kkrva.

1. inne i boken är underraderna av någon an-
ledning tydligare: från svensk fredsopinion 
till upprorsbekämpning i afghanistan 2001–
2014.

2. Dagens Nyheter 2013-04-10.

3. från 2012: transitional support team.
4. clarke, Michael (red): The Afghan Papers: 

Committing Britain to War in Helmand, 
2005–2006, rUsi (royal United services 
institute) 2011.

noter
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sverige är i krig. det tror man kanske inte, 
men så är det. det är krig i afghanistan. 
sverige har trupp på plats – stridande trupp 

– riktiga soldater som skjuter på fiender i 
syfte att döda dem. 

Men frågar man vem som helst, minister 
eller riksdagsman, väljaren på gatan eller 
kanske till och med försvarsmaktens egen 
informationsavdelning så får man ett an-
nat svar. då säger man att sverige inte va-
rit i krig på 200 år.

Man undrar hur mycket skada denna 
mentala föreställning, att sverige aldrig är 
i krig, har gjort. Efter att ha läst Wilhelm 
agrells bok är jag benägen att tillskriva my-
ten om den 200-åriga freden en stor del av 
skulden till misslyckandet i afghanistan.

samtidigt vet jag att sverige inte är en-
samt om misslyckandet utan bara en liten 
spelare i sammanhanget. Ändå är det obe-
gripligt hur så många välutbildade männis-
kor i regering och riksdag, försvars- och 
utrikesdepartementet, försvarsmakten och 
sida, inte har kunnat ta till sig att kriget i 
afghanistan är ett krig. agrell själv berät-
tar i inledningen till boken att inte ens han 
själv först förstod vad kriget i afghanistan 

gick ut på. det var inte en vanlig fredsbe-
varande operation, så vad var det? 

Boken är ett slags självterapi och bör 
verkligen läsas av alla som varit inblandade, 
såväl soldater som tjänstemän och politiker. 
när sverige sände trupp till afghanistan 
hade vi ingen aning om att vi skulle sitta 
med 500 man och bedriva counterinsur-
gency warfare. det bara blev så. vill vi inte 
att nästa krig också bara kommer till av en 
slump finns här en ordentlig läxa att göra.

agrell själv uppehåller sig till stor del vid 
den svenska byråkratins egenheter med de-
partement och myndigheter som arbetar 
åtskilda med uppenbara samarbetssvårig-
heter. han lyfter också fram klyftan mel-
lan försvarsmakten och sida som egentli-
gen aldrig överbryggades någon gång.

Även om jag håller med om att de svens-
ka felstegen är många, och att nästan alla in-
blandade är medskyldiga på något vis, mås-
te man ha klart för sig att afghanistankriget 
är ett misslyckande i stort, och att ansvaret 
för detta i första hand ligger på politisk ni-
vå inom isaf-koalitionen. ledande nation 
är Usa som givetvis bär det tyngsta ansva-
ret, men övriga länder, däribland sverige, 

krig i fred
av Stefan Olsson
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har aldrig någon gång protesterat eller fö-
reslagit alternativa handlingsvägar.

Kriget i Afghanistan är inte ett totalt fias-
ko. det vore fel att säga. talbanregeringen 
störtades och al-Qaidas träningsläger ren-
sades undan. Människor har allmänt sett 
fått det bättre. däremot misslyckades na-
tionsbyggandet. varför? 

agrell behandlar i sin bok både Prt-
konceptet och coin, counterinsurgen-
cy warfare. Båda modellerna döms ut som 
teo retiska önskedrömmar tillskapade i väst. 
det fanns aldrig en chans att bygga en mo-
dern demokrati i afghanistan.

kritiken är befogad men inte fullt 
ut. Jag själv fick anledning att studera 
afghanistankriget i min tidigare position 
som analytiker på foi. Jag kunde då kon-
statera att coin verkligen är en metod 
som fungerar. den har visat sig framgångs-
rik i det förflutna, men att den inte kan til-
lämpas såsom den gjordes i afghanistan 
och att teorin också inte är färdigutvecklad. 
vissa delar av det teoretiska bygget är snö-
mos medan andra är beprövad erfarenhet.

Prt-konceptet däremot kan nog sägas 
vara felaktigt redan från början. Även om 
alla som tjänstgjort i det svenska Prt har 
gjort ett bra jobb, och lämnat ett beståen-
de resultat efter sig, har konceptets bidrag 
till att nå det övergripande målet varit yt-
terst klent.

det stora felet med både Prt-konceptet 
och coin är den bakomliggande teorin 
att man kan nå stabilitet i ett land genom 
att göra tre saker: skapa säkerhet (d v s rö-
ja undan fienden), ekonomisk utveckling 
och en fungerande statsförvaltning. lyckas 
man med detta kommer befolkningen att 
uppfatta den nya statsbyggnaden som legi-
tim, säger teorin. Medborgarna är därefter 
lojala med staten.

Emellertid saknas det vetenskapligt stöd 
för att lojalitet växer fram genom ekono-

mi och en välskött byråkrati. i ett land som 
afghanistan är exempelvis de viktigaste lo-
jalitetsbanden familjen och klanen. denna 
bakomliggande teori finns hos både PRT- 
och coin-koncepten, men dess vetenskap-
liga förankring är som sagt praktiskt taget 
obefintlig, såväl teoretiskt som empiriskt.

att jag ändå hävdar att coin funge-
rar beror på att uppror går att bekämpa 
och att framgångsrika exempel finns. Det 
mest kända exemplet är hur britterna ned-
kämpade den kommunistiska gerillan i 
Malaya. Ett känt svenskt exempel är karl 
Xi:s nedkämpande av snapphanarna. Även 
frankrikes kampanj i algeriet kan anges 
som ett exempel på en framgångsrik kam-
panj.

det som gör upprorsbekämpning fram-
gångsrik har inte med statsbyggnad att 
göra. det är som jag menar att coin-
konceptet är teoretiskt sett underutvecklat. 
vissa delar av det vi tänker oss är coin 
bör avlägsnas, och det som fungerar bör 
behållas.

den del av coin som fungerar och som 
har varit avgörande för de framgångsrika 
fallen är att man har kunnat skilja upp-
rorsmän och civila åt. när upprorsmännen 
är avskurna från civilbefolkningen förlo-
rar den allt underhåll i form av mat, logi, 
gömslen, underrättelser och rekryter.

kriget är vunnet när de civila självmant 
lämnar ut upprorsmännen. Målet är att de 
civila ska skifta sina lojaliteter (inte byta 
uppfattning om vilken sida som är mest le-
gitim) från gerillan till armén (eller poli-
sen).

karl Xi gjorde detta med hårda meto-
der där civilbefolkningen straffades om 
den gömde snapphanar. Britterna i sin tur 
var inte mycket mildare. Bönder flyttades 
till särskilda läger. Mat ransonerades. den 
som ertappades med att ha hjälpt gerillan 
fick sin matranson indragen. Och de som 
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inte ville låta sig omflyttas var tvungna att 
leva som flyktingar i djungeln. 

Även i algeriet fungerade denna tak-
tik. här kompletterades dessutom skiljan-
det av agnar från vetet med åtgärder för 
att vinna ”hearts and minds”. Man använ-
de inte bara piska. att frankrike ändå för-
lorade algeriet berodde inte på den valda 
taktiken utan på att själva saken som så-
dan var förlorad. kolonialismens tid var 
förbi och frankrike hade varit tvunget att 
ge upp förr eller senare ändå.

Prt-konceptet däremot saknar jag till-
tro till. Prt-konceptet kan beskrivas som 
coin utan att försöka skilja upprorsmän 
och civila åt. Prt är som kaffe utan kof-
fein. En medicin där man tagit bort den 
verksamma substansen. Prt är en snålver-
sion av coin där man tagit bort den enda 
komponent som verkligen fungerar.

den bärande teoretiska tanken bak-
om Prt-konceptet var att de militära styr-
korna skulle upprätthålla säkerheten med-
an den afghanska staten byggdes upp. 
civilbefolkningen skulle komma att erkän-
na den nya staten som legitim på grund 
av att den var effektiv och kunde levere-
ra tjänster såsom vatten, vägar, skolor och 
sjukvård.

Men eftersom konfliktens dynamik inte 
handlar om vilken makt som är legitim, ut-
an vilken de civila väljer att vara lojal mot, 
vilket inte måste vara samma sak, hade 
Prt-konceptet aldrig någon större chans 
att lyckas.

Enligt min uppfattning kom Prt-kon-
ceptet därför endast att förlänga konflikten. 
redan 2004 konstaterade kontingentschef 
olof schylander, som citeras i agrells bok, 
att Prt-konceptet var ”en nödlösning som 
kommit till enbart på grund av de trupp-
bidragande ländernas ovilja att skicka fler 
soldater”. Även andra analytiker har gjort 
samma iakttagelse.

agrell nämner bara detta i förbifarten 
men helt avgörande för om coin ska lyck-
as eller inte är truppstorleken. hur myck-
et soldater plus poliser det behövs för att 
stabilisera ett område är ingen exakt veten-
skap. rand corporation i Usa har dock 
gjort vissa uppskattningar, som om även 
om de måste tas med en nypa salt, ger vis-
sa indikationer. En siffra som omnämnts är 
20 soldater/poliser per 1000 invånare, vil-
ket är en hög siffra, om än lägre än vad 
man satte in i kosovo 1999 där man ha-
de 23,7 soldater/poliser per 1000 invåna-
re. låt säga att det bara behövs hälften. i 
afghanistan skulle det i så fall behövts 320 
000 man. i februari 2009, alltså strax fö-
re det att Barack obama gjorde sin första 
truppförstärkning, hade isaf 56 420 man.

att Prt-konceptet var dömt att miss-
lyckas ter sig i det perspektivet inte överras-
kande alls. därmed inte sagt att det svens-
ka Prt:s insats varit meningslös. Mycket 
bra har gjorts. för den övergripande upp-
giften för hela afghanistan var dock Prt-
konceptet fel val av metod.

Men som agrell också skriver, 2010 
övergavs Prt-modellen till förmån för en 
storskalig coin-insats. varför har då in-
te den lyckats?

här är svaret mycket enklare än vad 
man tror. coin ger resultat men först ef-
ter lång tid, som minst 10 år. Återigen är 
det rand corporation som står för forsk-
ningen. vissa uppror bekämpas inte förrän 
kanske efter 20 år. Beroende på vad man 
räknar som ett uppror finns det de som kan 
vara ännu längre.

anledningen till att isaf avvecklas be-
ror inte på att coin-konceptet misslyck-
ats utan på grund av att tålamodet i väst 
har runnit ut samt att det är hart när omöj-
ligt att bekämpa en gerilla som har tillgång 
till fristäder. talibanerna kan som bekant 
söka skydd i Pakistan och så länge detta 
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land inte hjälper till i jakten på dem kom-
mer de aldrig att slås ned.

sverige var aldrig med och drog upp pla-
nerna vare sig för de inledande operatio-
nerna, 2001–2002, inte heller beslutet att 
utvidga isaf:s mandat 2003, och till sist 
inte heller beslutet att genomföra en stor-
skalig coin-insats. det mesta av detta 
gjordes upp i Washington d.c.

därmed undgår den svenska politiska 
ledningen huvudansvaret för misslyckan-
det. Men att bara skylla på Usa går inte 
heller. för sverige har glatt sagt ja till alla 
nya planer, utan att vi egentligen vetat vad 
ett Prt är förut, än mindre coin.

och just här ställer agrell den kan-
ske viktigaste frågan i boken. 2010 över-
gick insatsen i afghanistan från att vara 
tillbakahållen med lite trupp enligt Prt-
konceptet till att bli en coin-insats där 
trupperna förväntas agera offensivt. agrell 
skriver att sverige därmed tog steget in i 

kriget på riktigt. svenska soldater skulle nu 
aktivt söka upp fienden och döda honom. 
varför berättade inte regeringen detta i sin 
afghanistanproposition för det året? 

Något svar på frågan finns inte i bo-
ken, och vi lär få vänta på att det ska kom-
ma. det är sant som agrell skriver att den 
proposition som förelades riksdagen 2010 
svamlar förbi det faktum att svensk trupp 
inte bara ska agera försiktigt i bakgrunden 
utan vara krigförande på riktigt. Är det så 
att regeringen inte själv visste vad coin 
var för något? Eller är det så att regeringen 
mycket väl förstod den nya strategins inne-
börd men också förstod att det inte var en 
berättelse som man kunde gå ut med till 
folket? var det sagan om den 200 åriga fre-
den som satte ögonbindel på föredragande 
minister? 

Recensenten är fil dr i statskunskap och 
chef för tankesmedjan frivärld.
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i mitt eget avhandlingsarbete om den 
svenska insatsen i afghanistan har jag i allt 
högre grad kommit att sakna en samman-
hållen berättelse som jag kan använda mig 
av. därför var det med stor glädje och för-
hoppning som jag i början på mars gjor-
des uppmärksam på1 att professor Wilhelm 
agrell skulle publicera en bok om det svens-
ka militära engagemanget i centralasien. 
agrells bok är ett viktigt dokument då det 
utgör en omfattande och sammanhängan-
de berättelse av vad jag uppfattar som en 
unik svensk erfarenhet. 

Medverkan i afghanistan har kommit 
att bli sveriges kanske främsta internatio-
nella insats under åren efter millennieskiftet 
och man kan anta att, eller borde åtmins-
tone fråga sig om, den har satt sina spår. 
Utan att detta, mig veterligen, har under-
sökts på något strukturerat sätt, kan man 
exempelvis anta att den rent militära erfa-
renheten för försvarsmakten och dess för-
band har varit både prövande och påver-
kande. Åtagandet har kanske i högre grad 
än tidigare missioner accentuerat priorite-
ringen mellan nationellt försvar och inter-
nationella insatser, i såväl politisk debatt 

i parlament och medier som de kollegiala 
samtalen i mässar och fikarum. Dessa sam-
tals inneboende spänning väcker frågor om 
vad vi kommer att tillåta oss att lära av er-
farenheten. 

när vi nu sänker ambitionsnivå i afgha-
nistan betydligt, tycker jag mig för egen del 
skönja en tendens i försvarsmakten att vil-
ja lämna upplevelsen bakom sig och åter-
gå till den ”gröna kärnverksamheten”, om 
uttrycket tillåts. i ett sådant läge är en his-
torieskrivning viktig för att inte erfarenhe-
ten skall glida in i glömska. här ger agrell 
ett viktigt bidrag. vidare tillhandahåller 
han ett ramverk för de andra, mer preci-
sa skildringar av insatsen som har produ-
cerats, till exempel tv-dokumentärerna 
Fredsstyrkan och Krig för fred, samt Johan-
ne hildebrandts ingående och unika jour-
nalistiska reportage Krigare. dessa är i sig 
betydelsefulla dokument, men de har i viss 
utsträckning hittills saknat en kontextuell 
fond. förhoppningsvis kan de utsända som 
i dessa skildringar gavs en röst nu placeras 
i ett bredare sammanhang och därmed få 
en skarpare klang.

Början på historien om engagemanget i 
afghanistan
av Magnus Johnsson 
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Ett krig här och nu är ambitiös och 
strukturerad. På ett enkelt men elegant sätt 
segmenterar agrell insatsen i tidsperioder 
och benämner dem pedagogiskt efter den 
roll som styrkan enligt hans mening har 
spelat under dessa perioder, till exempel 
fredsbevararna, Upprorsbekämparna och 
avvecklarna, och beskriver sedan varje tids-
period på flera olika analysnivåer. Således 
analyseras respektive period ur ett global-
politiskt perspektiv, ett regionalt perspek-
tiv med den komplicerade afghanska kon-
flikten i fokus, ett nationellt svenskt per-
spektiv som skildrar det politiska och byrå-
kratiska spelet på hemmafronten, och slut-
ligen ett lokalt perspektiv som avser skild-
ra den svenska styrkan och dess verksam-
het. På detta sätt knyts många, olika, och 
komplexa skeenden pedagogiskt ihop till 
ett tydligt och strukturerat sammanhang. 

En av de viktigare poänger som agrell 
gör här handlar om den till synes avgrunds-
djupa bristen på förståelse som verkar ha 
präglat relationen mellan olika svenska ak-
törer. härvid konstruerar agrell empiriskt 
grundade argument för det förhållande 
som riksrevisionen poängterade i sin ut-
värdering av internationella insatser 2011, 
nämligen att det främsta politiska syftet 
med insatserna är att bidra.2 Jag tror dock 
inte, som agrell, att regeringen har försökt 
vilseleda vare sig riksdag eller befolkning, 
utan att man helt enkelt inte har förstått, 
vilket knappast förbättrar saken.

analytiskt sett så anlägger agrell ett 
så kallat utifrån-och-in-perspektiv. detta 
medför att det militära förbandet, vilket 
ligger i fokus för mitt eget arbete, betrak-
tas som en svart låda vars beteende får för-
klaras med yttre faktorer. Ett alternativ till 
detta synsätt är ett inifrån-och-ut-perspek-
tivet vilket tvärtom postulerar att en orga-
nisation och dess beteende bättre kan för-
stås genom att man undersöker dess insi-

da.3 agrells val yttrar sig bland annat i va-
let av data. i gängse säkerhetspolitisk ana-
lys utgörs det empiriska underlaget ofta av 
officiellt tryck, offentliga uttalanden och 
säkerhetspolitiska händelser och beteen-
den, medan alternativa angreppssätt istäl-
let söker data inifrån själva analysobjek-
tet genom intervjuer, enkäter och observa-
tioner, ett tillvägagångssätt som kan fånga 
mer svårgripbara faktorer såsom individu-
ella föreställningar, byråkratiska relatio-
ner, organisationskultur och organisations-
kommunikation. 

agrells primära källmaterial utgörs av 
de svenska kontingenternas slutrappor-
ter. dessa har han erhållit efter säkerhets-
granskning vilket innebär att de är kraftigt 
stympade. agrell påstår att han kan ”lä-
sa över tomrummen”, vilket möjligen kan 
stämma i viss utsträckning, trots att jag 
själv med min militära bakgrund finner det 
svårt. oavsett vilket så anser jag att ett så-
dant källmaterial kräver en rigorösare kri-
tik än vad agrell genomför. dels borde 
eventuella begränsningar med ett så ned-
skuret material diskuteras och problema-
tiseras. historiker och andra forskare må 
vara utlämnade till ett begränsat materi-
al i studiet av verksamhet som är omgär-
dad av sekretess, men de implikationer det-
ta medför avseende möjligheterna att dra 
slutsatser bör diskuteras. vidare så under-
låter agrell att kritiskt diskutera slutrap-
porternas roll i den militära diskursen. för 
en hemvändande kontingent, och säkerli-
gen även för en och annan överste på väg 
mot resten av sin karriär, kan slutrappor-
ten tänkas spela en särskild roll. 

Det finns sannolikt ingen grund att miss-
tänka rapportförfattarna för att fara med 
osanningar i sina slutrapporter, men det 
kan tyckas något naivt att tro att de skulle 
utgöra rent objektiva och sakliga redogörel-
ser av ett halvårs operativ verksamhet i en 
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väpnad konlikt. dessutom noterar agrell 
själv i bokens sista kapitel att förbandsrap-
porter från utlandsmissioner präglas av en 
förbandschefsoptimism ”som varit genom-
gående i praktiskt taget alla svenska inter-
nationella truppmissioner från gaza och 
kongo”.4 En relativt grundläggan de käll-
granskning, av den typ som svenska uni-
versitetsstudenter drillas i redan på grund-
läggande nivå, skulle ha problematiserat 
eller åtminstone diskuterat ett sådant för-
hållande, i synnerhet om rapporterna ut-
gör det primära källmaterialet. nu är det 
möjligen den erfarne professorns privilegi-
um att hänskjuta resultatet av sådana me-
todologiska handgrepp till de privata an-
teckningarna, men det får tyvärr till följd 
att den vetenskapliga användbarheten av 
resultaten begränsas, vilket jag som fors-
karstudent beklagar.

Med utifrån-och-in-perspektivet kom-
mer man heller inte den svenska styrkan in 
på livet. slutrapporterna är förvisso ett titt-
hål in i de komplexa organisationsenheter 
som vi skickar utomlands utan tydligt upp-
drag. Enligt min mening kan de möjligen 
komplettera men knappast ersätta detta att 
tala med människorna som var med, givet 
att ambitionen är att förstå deras ageran-
de. agrells referensnoter anger ett relativt 
litet antal anonyma muntliga källor samt 
två namngivna kontingentschefer.5 han 
har däremot inte talat med de förbands- 
och kompanichefer som tjänstgjorde i sam-
band två av de händelser som han ägnar 
stort utrymme nämligen dödsskjutningar-
na vid sandslottet i februari 2010 och eta-
bleringen på ali Zayi hill under sommaren 
2010. det har jag kontrollerat.

Den i mitt tycke mest flagranta konse-
kvensen av denna empiriska brist kommer 
till uttryck i hans resonemang kring begrep-
pet counterinsurgency, även kallat coin 
eller upprorsbekämpning i boken, och dess 

betydelse för den svenska styrkans verksam-
het. Enligt min läsning konstruerar agrell 
följande argumentationskedja: (1) coin-
konceptet är en kolonial, oetisk och ame-
rikansk konstruktion. (2) i samband med 
att general stanley Mcchrystal blir chef 
för isaf kopplar Usa greppet på ledning-
en av insatsen och inför en för bidragarlän-
derna ovillkorlig toppstyrning. (3) svensk 
operativ verksamhet är därmed, och där-
efter, konsekvenser av coin-konceptet. 
(4) följaktligen blir sveriges styrka Usa:s 
lakejer. denna, av mig uppfattade,6 argu-
mentationskedja är öppen för betydande 
kritik och problematisering.

för det första så är coin knappast en 
sammanhängande teoribildning, om den 
ens förtjänar att kallas teori. kortfattat 
kan man säga att coin-idéns ganska enkla 
ontologi postulerar tre aktörer; insurgents, 
counterinsurgents7 och lokalbefolkning, 
samt relationen mellan dessa. Konfliktens 
oförenlighet ligger i relationen mellan in-
surgents och counterinsurgents vilka båda 
kämpar om samma ändliga resurs – lokal-
befolkningens stöd. Ur counterinsurgents 
perspektiv (vilket är coin-idéns perspek-
tiv) handlar coin därmed om ett två-
frontskrig där det dels gäller att nedkäm-
pa insurgents och samtidigt vinna lokalbe-
folkningens förtroende. 

denna ontologi tolkas på två principi-
ella sätt. i den ena tolkningen skall tyngd-
punkten ligga på att man nedkämpar in-
surgents med hård makt, ett förhållnings-
sätt som ofta beskrivs som den amerikan-
ska stilen, medan den andra tolkningen is-
tället lägger tyngdpunkten på att vinna be-
folkningens förtroende med hjälp av mjuk 
makt, ett förhållningssätt som brukar be-
skrivas som den brittiska stilen, och som 
amerikanska teoretiker och praktiker har 
kommit att närma sig allt mer efter erfa-
renheterna från irak.8 agrells förståelse av 
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coin förefaller luta åt den traditionella 
amerikanska modellen. Men denna förstå-
else är som sagt inte universell. 

Exempelvis har stanley Mcchrystal vid 
besök på camp northern lights försökt 
inspirera svenska officerare och soldater 
att anamma en mer brittisk (!) stil genom 
att ivrigt poängtera vikten av ett korrekt 
och ödmjukt uppträdande gentemot lokal-
befolkningen och betydelsen av att skydda 
dem. Inte heller många svenska officerare 
tolkar coin på samma sätt som agrell. 
Alla de officerare och soldater som jag har 
talat med har fokus på lokalbefolkningens 
väl, och strid är en konsekvens av samman-
stötar vid försök att etablera närvaro för 
att skydda lokalbefolkning, snarare än en 
konsekvens av att jaga insurgents. ali Zayi 
hill är ett utmärkt exempel på detta. 

att agrell använder sin egen förståelse 
av coin-idén för att tolka svenskt upp-
trädande i afghanistan ter sig därmed pro-
blematiskt. för det andra är det svårt att i 
samtal med officerare finna stöd för någon 
toppstyrning, från vare sig direkt den tys-
ka regionstaben eller indirekt amerikanska 
generaler via den tyska staben. den berö-
ringsångest som förekommer mellan olika 
nationers bidrag i multinationella opera-
tioner skapar istället en sorts extrem upp-
dragstaktik, där förbanden utformar och 
ber om mandat för sina egna operationer 
inom de ramar och principiella riktlinjer 
som högre chef anger.

Av de anledningarna finns det anled-
ning att påstå att agrell gravt misstar sig 
om han tror att coin enligt äldre ameri-
kanskt snitt har ålagts isaf-enheterna som 
någon form av obligatorium, en poäng som 
han för fram ett otaligt antal gånger i bo-
ken. om agrell skulle tala med de kontin-
gentschefer, kompanichefer, och stabsmed-
lemmar på g2, g3 och g5 som har tagit 
del av olika påverkansförsök, exempelvis 

Prt-kursen i oberammergau eller coin-
kursen i kabul (båda frivilliga), så skulle 
han finna att medlemmar i de svenska för-
banden ingalunda okritiskt har svalt kon-
ceptet. tvärtom, i vissa fall har idén om 
coin förkastats, i andra fall har den lett 
till livlig debatt till och med interna stabs-
konflikter, och i ytterligare fall har COIN 
accepterats som idé, dock inte som agrell 
förstår den. skulle han dessutom prata 
med de kompanichefer som själva och ut-
ifrån egen nyfikenhet har informerat sig 
om coin genom litteraturen så skulle han 
förstå att sådana högst privata influenser i 
många fall har spelat betydligt större roll 
än mottagandet av några ”stentavlor”.9 

att en förbandschef i sin slutrapport me-
nar att en viss operation har genomförts en-
ligt coin-konceptet kan därför inte själv-
klart tolkas som att förbandet har bedrivit 
upprorsbekämpning enligt agrells post-ko-
loniala förståelse av begreppet. Jag menar 
att vi inte ens kan veta vad förbandsche-
fen menar med coin-konceptet i en sådan 
rapport utan att fråga honom, och inte hel-
ler av vilken anledning han väljer att an-
vända uttrycket. Även det är en empirisk 
lucka, men den håller på att fyllas, kan jag 
försäkra.

och för det tredje så undrar jag om det 
inte är analytiskt tveksamt att försöka be-
gripliggöra ett militärt förbands verksam-
het genom att tolka dess uppträdande ut-
ifrån en enskild förklaringsfaktor, i det-
ta fall ett av många sätt att förstå coin-
konceptet. Återigen, om agrell hade talat 
med kompanichefer om varför de har age-
rat på visst sätt skulle han förstå att en del 
av de aktiviteter som han själv kategorise-
rar som uttryck av ”det uppifrån förelagda 
coin-konceptet” snarare är uttryck för 
till exempel jägartaktik, en vilja att vinna 
lokal befolkningens och ansf:s (afghan 
national security forces) förtroende, eller 
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helt enkelt operativt sunt förnuft. Många 
svenska officerare tycker inte om att an-
vända termen coin eftersom de anser att 
den bara är ett nytt och lite populistiskt 
ord för ett förhållningssätt som svenskar 
i utlandsmissioner alltid har tillämpat, det 
vill säga ett respektfullt och ödmjukt upp-
trädande gentemot lokalbefolkningen. att 
Usa skulle ha toppstyrt svenska förband 
in i ett offensivt upprorsbekämpande ge-
nom att beordra coin via isaf:s chain of 
command är därför en slutsats som vilar på 
mycket svag grund enligt min mening.

Jag tror att flera av de brister som jag 
kortfattat har adresserat ovan bottnar i att 
vi inte vet vad agrell har för syfte med bo-
ken. En historisk beskrivning av de tolv 
årens politiska och militära skeenden hade 
klarat sig gott utan de ständigt återkom-
mande antydningarna om amerikansk topp-
styrning, samt de illa dolda försöken att as-
sociera svenskt uppträdande i afghanistan 
med amerikanskt uppträdande i vietnam. 
Men det är uppenbart att han har en egen 
och särskild agenda, och så länge som han 
inte deklarerar den så står det läsaren fritt 
att tolka vad den är.

Min läsning av Ett krig här och nu ger 
vid handen att agrell vill ge uttryck för två 
normativa uppfattningar samt att han utan 
adekvata verktyg går utöver det historiskt, 
deskriptiva syfte som boken först förefaller 
ha. det är ganska tydligt att agrell anser 
det vara fel när Usa styr eller påverkar en 
multinationell insats där svenska förband 
medverkar. den uppfattningen delar han 
sannolikt med flera svenskar, och lösning-
en därvidlag ligger väl på ett politiskt sna-
rare än ett militärt plan. Jag kan tycka att 
sådana försök hör hemma i debattartiklar 
snarare än i vad som av många kommer att 
förstås som en vetenskaplig text,10 åtmins-

tone om man underlåter att tydliggöra sina 
syften. därutöver förstår jag det som att 
agrell inte anser att den verksamhet som 
han tror att svenska förband har bedrivit i 
norra afghanistan är riktigt värdig oss. 

redan i inledningskapitlet står det klart 
att han vill kontrastera afghanistaninsatsen 
med sin egen upplevelse av internatio-
nell insats i gaza. Jämförelsen mellan 
afghanistaninsatsen och ”blå” fredsopera-
tioner återkommer också genom hela bo-
ken. härvid förefaller våldsanvändning-
en vara det centrala problemet. det unika 
med militära förband är just att de kan ut-
öva militärt våld, och i strid så kan man 
förvänta sig att de kommer att göra det 
också. Återigen, problemet förefaller va-
ra politiskt, men om man vill förstå var-
för den svenska styrkan har använt våld på 
olika sätt i afghanistan så är jag rädd att 
man måste prata med de som gjorde ställ-
ningstagandena och fattade besluten och 
inte förlita sig på kraftigt censurerade slut-
rapporter.

så här i efterhand kan jag önska att 
agrell hade begränsat sin ambition till en 
historisk beskrivning. det är när han ger 
sig på att försöka förklara och förstå, utan 
vare sig forskningsfrågor, teori,11 analytisk 
strategi, eller för ändamålet lämpligt käll-
material, som Ett krig här och nu förlorar 
lite av sin integritet. Jag får därför nöja mig 
med att läsa Ett krig här och nu som en po-
pulärvetenskaplig skildring snarare än den 
vetenskapligt grundade studie som jag ha-
de hoppats kunna använda i mitt eget ar-
bete.

recensenten är doktorand vid Uppsala Uni-
versitet och anställd vid försvarshögsko-
lan.
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i ud var han en särling. den som i tjäns-
ten besökte utrikesdepartementet på 1970–
80-talen kunde inte undgå att känna hur 
Bo J theutenberg mörkt och otåligt visade 
vad han tyckte borde göras, särskilt under 
lennart Bodströms tid som utrikesminister. 
drygt ett kvartssekel efter det att den rätt 
självsvåldige juristen, i förbittring över den 
tidens socialdemokratiska utrikes- och sä-
kerhetspolitik, lämnade tjänsten som folk-
rättssakkunnig, har han börjat ge ut sina 
dagböcker. de inleds med den tidiga ubåts-
jaktens år, då han inte minst brännmärker 
kretsen kring statsminister olof Palme för 
att ha förfuskat kraften i den svenska re-
aktionen efter händelserna i hårsfärden i 
oktober 1982.

Boken ska nog läsas som en saltad inlaga 
av en man som intensivt såg sovjetunionen 
som ett ständigt hot mot sverige. det var i 
försvaret theutenberg formade sin ”världs-
uppfattning”, närmare bestämt som en 
kugge i den svenska incidentberedskapen 
(snart blott ett minne?). Där fick han sin in-
syn i hur den östliga grannen som ett led i 
sina ”enorma krigsförberedelser” ständigt 
var i militär rörelse över Östersjön. det var 

legio med provocerande skenanfall mot 
den svenska beslutslinjen”, skriver han i en 
tillbakablick. 

det räckte, som theutenberg såg det, in-
te med detta. sovjetunionen hade ”som sitt 
främsta vapen att just spionera och kränka 
andra länders territorium”, det och myck-
et annat visste han. ”denna insikt om den 
kommunistiska stormakten sovjetunionen 
hade jag med mig in i Ud, när jag började 
där 1966”, och den övergav mig aldrig”. 
vill man slippa det kalla krigets hårdaste 
värderingar är nog en annan bok att före-
dra. theutenberg visste var han stod, med 
vad och vilka han hade att göra.

det betyder ingalunda att dagboks-
författaren var helt och enbart fixerad av 
sovjet. så först några ord om en man med 
breda intressen och internationella kontak-
ter. 

docent 1972, vid 30 års ålder, profes-
sor 1984, började theutenberg som diplo-
matisk tjänsteman och var därefter Ud:s 
folkrättssakkunnige – d v s utanför ”linjen” 

– åren 1976–1987. vid sidan av ständiga 
krisutryckningar med note-skrivande och 
regeringsuttalanden arbetande han långsik-

dagbok från ubåtsfronten
av Olof Santesson

titel:
dagbok från ud, volym 1: Högdramatik i ud
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författare:
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förlag:
stockholm institute of international law,
arbitration and Conciliation, skara 2012
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tigt och skrev av regeringen granskade de-
battinlägg. han genomförde hemliga son-
deringar med ryssarna om den svåra gräns-
dragningen i mellan länderna i Östersjön, 
undervisade i folkrätt, var engagerad i po-
larfrågorna (till sist som svensk ambassa-
dör för området), kämpade för diploma-
tiska förbindelser med heliga stolen, fors-
kade om religionens roll i världspolitiken, 
där han numera verkar inom ramen för 

”dialogen med islam”. och, inte minst var 
han djupt involverad i försvarsmakten.

sina kunskaper om det militära – major 
i flygvapnets reserv – sätter Theutenberg 
snarast i första rummet; verksamheten i 
försvarsmakten under trettio år fyllde en 
stor del av hans liv. ”det var väl ingen i 
Ud som visste mer än jag om vad som till-
drog sig i de hemligaste vrårna i försvaret, 
inklusive underrättelsetjänsten”, noterar 
han. Till en finländsk vän säger han sig va-
ra övertygad om att det var sovjetiska ubå-
tar som kränkte sverige eftersom han själv 
hade ”deltagit i ubåtsjakterna både (kursi-
verat här) på den politiska och militära si-
dan”!

om sina insatser vet theutenberg att be-
rätta. som ett skäl för att nu börja ge ut 
dagböckerna anger han att mycket av det 
som stöttes och blöttes inte finns i arki-
ven, det klarades av i samtal och i telefon. 
framtida forskare kommer att ha svårt att 
orientera sig i ett ofullständigt material. 
det anser dagboksförfattaren är så myck-
et allvarligare som han hos socialdemokra-
tiska politiker såg en flykt från intagna po-
sitioner och bland dem och andra en ren 
mytbildning om intrång i svenska vatten, 
dit han hänför ambassadören rolf Ekéus 
utredningar om undervattenskränkningar 
och säkerhetspolitik.

i Ud tror sig theutenberg ha varit den 
som intog den hårdaste inställningen mot 
sovjetunionen. han anser sig för läsarna 

ha förklarat sin ”rigida” inställning mot 
det kommunistiska systemet och tror att 
det hade gått bättre i karriären om han ha-
de anpassat till ”den röda verkligheten” i 
Ud. Men ”det hängde på mig”, heter det, 

”att sätta ned foten om nu någon fot skul-
le sättas ned. ingen annan gjorde det.” 
som en del av historieskrivningen hör en-
ligt dagboksförfattaren ”hur en kombina-
tion av partipolitik, personrivalitet, presti-
geaspekter och den traditionella eftergifts-
politiken mot sovjetunionen” till slut led-
de till hans avgång från posten som Ud:s 
folkrättssakkunnige. 

vad som theutenberg tillför är således 
sin redovisning av den egna rollen i fram-
för allt några säkerhetspolitiskt tillspetsa-
de lägen. han menar att vi därmed får den 
sanna bilden av vad som skedde. En läsare 
måste ändå påminna sig att vad som läggs 
fram är en av aktörernas bedömningar och 
åtgärder; en partsinlaga om man så vill. 
vad är det då som särskilt sticker ut?

när det gäller U 137 har theutenberg 
gett ett bidrag till folkrätten med sitt be-
grepp eroderande immunitet, bl a eftersom 
ubåten inte angav att den var i nöd. vid 
samtal med ÖB lennart ljung redan dagen 
efter grundstötningen vid gåsefjärden inne 
i militärt skyddsområde i oktober 1981 är 
han klar att hävda att det handlar om en 
grov och ”sannolikt avsiktlig” inträngning. 
omgående är han också färdig med första 
utkastet till en svensk protestnot från re-
geringen fälldin. 

Beläggen för att ryssarna inte talade san-
ningen redovisas dock av ÖB först nära en 
vecka efter grundstötningen och i en slutlig 
sammanfattning ytterligare fem dagar se-
nare. Men alla, Fälldin, Ullsten, Leifland, 
är på theutenbergs linje. han kan inte va-
ra annat än nöjd. det skulle inte gå lika 
smort året därpå, i hårsfjärden, med den 
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första och största av de många ubåtsjakter 
som alla slutar snopet.

Medan jagandet pågår sätter sig 
theutenberg in i försvarsmaktens ansträng-
ningar. han är uppe på försvarsstaben och 
får genomgångar av både underrättelseor-
ganen och analysgruppen, lyssnar på ljud-
upptagningar och ansluter sig till att det rör 
sig om inkräktare från Warszawapakten, i 
praktiken sovjetunionen. 

Bristen på ett resultat driver fram en ut-
redning, ubåtsskyddskommissionen, ledd 
av socialdemokraten sven andersson och 
med carl Bildt som borgerlig ledamot.

i början av januari 1983 är theutenberg 
uppe i försvarsstaben, får och diskuterar 
underrättelsesidans material. ”känsligt. 
Kvalificerat. Detta släpps inte vidare. Har 
ens kommissionen fått det?” i en fot-
not nämns att militären inte litade på Ud, 

”där en annan verklighetsuppfattning om 
sovjetunionen och kommunismens onek-
ligen rådde”. theutenberg kände sig up-
penbarligen mer hemma i försvarsmakten. 
och ett så operativt engagemang som hans 
hade nog ingen tidigare folkrättssakkunnig 
övervägt. 

det var inte tal om theutenberg skul-
le stå fri från alla parter i den nationella 
hanteringen. tvärtom, han kände ”ett sär-
skilt personligt ansvar för hela saken, i syn-
nerhet för äktheten i det som militären ha-
de rapporterat om, nämligen att det fanns 
ubåtar i hårsfjärden som kränkte oss.” nu 
gällde det för honom att ”styra regeringen 
i rätt riktning”.

här får det bli litet detaljerat. fastställt 
var att ubåtsskyddskommissionens slutsat-
ser skulle presenteras den 26 april 1983. 
theutenberg visste att sovjetunionen skul-
le pekas ut som skyldigt och hade kommit 
fram till att resultatet var så pass uppseen-
deväckande att det krävdes utrikesnämnd, 
presskonferens och en svensk protestnot. 

den 29 mars varskodde han kabinettsse-
kreteraren Pierre schori om dynamiten i 
den kommande rapporten. det borde ha 
trängt uppåt. 

och när det var en knapp vecka kvar 
talade theutenberg direkt med Bodström 
om saken, innan han skrev ett första utkast 
till en svensk protestnot. den cirkulera-
de i Ud. inga invändningar. Men plötsligt, 
den 22 april, ställdes theutenberg inför 
ett motförslag skrivet av diplomatvetera-
nen sverker Åström och försvarsministern 
anders thunborg. viktigaste skillnaden 
var att sverige nu lade skulden på den sov-
jetiska marinen, inte staten sovjetunionen, 
vilket theutenberg med viss rätt uppfatta-
de som en nedtoning. formuleringen fast-
ställdes vid ett möte, där han stod tämligen 
ensam. han uppfattade att olof Palme ha-
de blivit situationens fånge, ”inte orkade/
ville/kunde sätta sig på entouraget”. 

ironiskt nog hakade Moskva i alla fall in-
te på finessen. Det var staten Sovjetunionen 
som talade och tillbakavisade den svenska 
protesten.

det har sagts och skrivits att statsmi-
nistern blev överrumplad, snarast lurad av 
sven andersson, och kände sig tvingad att 
protestera trots att han inte skulle ha tagit 
till sig kommissionens resultat. i ett sam-
tal långt senare mellan theutenberg och 
Åström säger den senare något i den sti-
len liksom att Palme själv tog initiativet till 
motförslaget. dagsboksredovisningen ang-
er att Palme, sedan schori varnats om lä-
get, visste vad som väntade och hade haft 
fyra veckor på sig att reagera. inget tyder 
här heller på att han misstrodde kommis-
sionens fynd av inalles sex ubåtar inne i 
hårsfjärden.

i theutenbergs dagboksanteckningar ly-
ser andras invändningar mot hans ageran-
de med sin frånvaro. som han uppfattade 
det fanns det inga. Efter beslutet och med 
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tiden var det omvänt allt fler som tyckte att 
sverige inte hade tillräckligt på fötterna för 
att bråka med den mäktiga sovjetunionen. 
som pådrivare tyckte han sig ha fallit offer 
för vad han kallar för den svenska ”försik-
tighetsprincipen” gentemot sovjetunionen. 
1981 hade ju en Ud-falang utan vidare ve-
lat släppa U 137. 

för theutenberg framstår det skedda 
som ett exempel på ”undénska pekpinnar, 
en fördragsamhet med eller rent av undfal-
lenhet inför sovjetunionen”. han kände 
sig ha blivit obekväm i den i hans uppfatt-
ning radikaliserade utrikes-, bistånds- och 
säkerhetspolitik som regeringen Palme ha-
de slagit in på vid återkomsten 1982. ”ser 
man detta sammantaget traskade sverige 
onekligen med bestämda steg alltmer vän-
sterut”. theutenbergs syn på den egna ar-
betsplatsen rymmer inga nyanser: Många i 
Ud och i regeringskansliet var, hävdar han, 
uttalade marxist-leninister eller i varje fall 
dedicerat vänsterfolk och ville inte gärna 
angripa ”bröderna i tron”. 

det står hos theutenberg sålunda ut-
tryckligen att ”för många hägrade nog en 
folkdemokrati à la Östtyskland”; sådant 

speglar nog mer en sinnesstämning än ana-
lys. dagboksförfattaren betecknar idag 
den hos en hel del ifrågasättande synen på 
ubåtslarmen som en ”lysande och sällsynt 
framgångsrik och lyckad desinformations-
kampanj”; kanske själv med sin avgång 
från Ud ett offer.

annat i denna första volym av Bo J 
theutenbergs dagböcker kunde förvisso 
nämnas, bl a hanteringen av tvisten med 
danmark om den lilla ön hesselö och den 
polska krisen 1981. han satt centralt med 
i snart sagt alla tidens utrikespolitiska be-
slut, ända tills han fick nog. 

författaren har mycket på hjärtat. han 
tänker sig åtminstone fyra volymer till 
med fortsatta ubåtsjakter och striktare 
ikfn-regler för försvarsmaktens ingri-
panden mot kränkningar liksom om hans 
hemliga sonderingar med sovjetunionen 
kring gränsdragningen i den s k vita zonen 
i Östersjön. forskare kring svensk säker-
hetspolitik under det kalla kriget får för-
hoppningsvis litet mer för att fylla ut bil-
den av den tidens sverige.

recensenten är ledamot av kkrva. 
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boken som är översatts från finskan hand-
lar om de fjärrpatruller som högkvarteret i 
St Michel sände ut per flyg till sjöar bakom 
de sovjetiska linjerna under fortsättnings-
krigets slutskede i augusti-september 1944. 
deras uppgift var att på olika sätt stö-
ra och sabotera fiendens operationer men 
också att per radio rapportera om fientliga 
trupprörelser. de som deltog var frivilliga 
som hade aktivt sökt sig till verksamheten 
och var – som särskilt utvalda – högt mo-
tiverade. Även i övrigt kan de tveklöst ka-
raktäriseras som elitsoldater. 

redogörelsen i boken fokuserar sär-
skilt på den fjärrpatrull som hade namnet 
hokki. från början omfattade den totalt 
50 man och leddes av den i sammanhang-
et närmast legendariske kaptenen ilmari 
honkanen. Uppdraget avsåg ursprungli-
gen att ödelägga bangården i Petroskoj – 
en viktig knutpunkt i de sovjetiska försörj-
ningslinjerna i norra karelen. genom oli-
ka missöden kom dock bara drygt halva 
styrkan att delta, varför uppgiften ändra-
des till att förstöra delar av järnvägen som 
ledde från Petroskoj. detta genomfördes 
framgångsrikt och ledde till att kilometer-

långa sträckor räls revs upp och åtminsto-
ne två ryska tåg spårade ur. Under opera-
tionerna stupade sammanlagt fyra finska 
soldater; dessutom tillfångatogs en och ut-
sattes för tortyr.

läsaren bjuds på en osentimental berät-
telse som inte väjer för att ta upp obehag-
liga och för den finska försvarsmakten in-
te så smickrande företeelser. Ett exempel 
är när ledarna för en återvändande patrull 
vid passagen över till de finska linjerna av 
misstag sköts ner av egna vaktposter; bo-
ken använder för övrigt den finlandssven-
ska termen ”fältvakt”. Ett annat mindre 
hedrande exempel avser hur ett av sjöflyg-
planen – en från tyskarna lånad heinkel 59 

– vid starten bakom de ryska linjerna have-
rerade därför att piloten var höggradigt be-
rusad. detta speglades ingalunda i den ef-
terföljande utredningens rapport.

författaren Mikko Porvali är bara drygt 
trettio år men har haft personliga skäl till 
att forska om de finska fjärrpatrullerna; 
hans farfar var nämligen ett av deras be-
fäl och efterlämnade viss dokumentation 
av betydelse i sammanhanget. Porvali har 
uppenbarligen lagt ner stora ansträngning-

Om finska fjärrpatruller
av Bo G. Hall
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Bakom röda arméns linjer
författare:
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förlag:
Fischer & Co
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ar när det gällt att spåra överlevande pa-
trullmän liksom olika former av skrift-
lig dokumentation, även en hel del foton. 
direkt fascinerande är att läsa olika skild-
ringar om hur de sista deltagarna tog sig 
över till de finska linjerna efter vapenvilan. 
Författaren har identifierat totalt fem såda-
na redogörelser, vilka på ett märkligt sätt 
skiljer sig mycket kraftigt åt sinsemellan. 
hans förvåning häröver och resonemang-
en hur det förhåller sig så är mycket in-
tressanta. till en del sammanhänger skill-
naderna med att dokumenten har mycket 
skiftande bakgrund; inte minst tidsmässigt. 
Vissa är dåtida men av flera skäl bristfälliga 
till sitt innehåll – till exempel hade inte alla 
patruller återvänt vid stilleståndet utan för-
väntades enligt avtalet omedelbart anmäla 
sig hos de sovjetiska myndigheterna.

han sammanfattar att det numera är 
omöjligt att fastställa sanningen avseen-
de hur lång tid efter stilleståndet de sista 
patrullerna återvände. vi får helt enkelt – 
som Porvali uttrycker saken – låta patrull-

männen behålla sina hemligheter eftersom 
”det är de – om några – värda”. 

En stor del av behållningen av boken be-
ror på att författaren – sannolikt till följd 
av sin yrkesbakgrund som brottsutredare 
inom den finska polisen, men också genom 
tidsavståndet till de händelser som skild-
ras – håller en lågmäld och oavbrutet sak-
lig ton. framför allt inger läsningen en allt-
mer ökad beundran över de finska solda-
ternas styrka; både fysiskt och psykiskt. 
Uppdragen innebar långa förflyttningar till 
fots nattetid; ofta i nära nog kompakt mör-
ker. Dagtid fick man ofta trycka i skogar 
och buskage undan spanande sovjetiska 
lågsniffande flygare. När det gäller förmå-
gan att uthärda stora påfrestningar kom-
mer osökt det från idrottsvärlden hämtade 
finska begreppet sisu väl till pass som ka-
raktäristik.

Recensenten är fil dr, f d kommersråd och 
ledamot av kkrva.
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till det yttre synes den brittiska debat-
ten under 1960- talet rörande den mariti-
ma luftkrigskomponenten beröra frågan 
om en strid om såväl pengar som inflytan-
de mellan royal navy och royal air force. 
De bakomliggande faktorerna till konflik-
ten mellan vapengrenarna var dock väsent-
ligt bredare och djupare. 

Mellan vapengrenarna fanns skilda upp-
fattningar om och hur det brittiska imperiet 
skulle svara upp mot sin nya roll i världs-
samfundet. det gällde såväl storbritan-
niens historiska ansvar gentemot sina ti-
digare kolonier som ändring i den strate-
giska profilen med en övergång från kärn-
vapenbalansens ”Mutual assured destruc-
tion” till en ”flexible response strategy” 
och etablerandet av en självständig kärn-
vapenkapacitet härutöver var man tvung-
en att ta ställning till förändringarna i om-
världen, med bl a frankrikes operativa ut-
träde ur nato och sovjetunionens påbörja-
de uppbyggnad och expansion. allt detta 
påverkade den brittiska marinens roll in-
om nato som den vid sidan av Usa domi-
nerande sjömakten – och inte minst dess 
konceptuella roll för en sjömakt där luft-

komponenten utgör en integrerad kompo-
nent.

Överstelöjtnant dr. gjert lage dyndal 
har gjort en lysande analys och exposé 
över denna period. frågan har återigen 
aktualiserats med anledning av de brit-
tiska anskaffningsplanerna av hangarfar-
tyg. Många likheter finns även i förhål-
lande till dagens ekonomiska kris, geopo-
litiska förändringar och maktförskjutning-
en från Europa till asien samt den föränd-
rade nationella rollen inom allianser, såväl 
nato som EU. det tydligaste exemplet är 
kinas snabbt växande krigsmakt där dess 
sjömakt, som en central del, innehåller en 
marinflygkomponent 

Bokens förord av professor geoffrey 
hill ger en tänkvärd beskrivning hur den 
vid första världskrigets slut ledande brittis-
ka marinflygsförmågan, som var helt inte-
grerad inom det sjöoperativa systemet med 
10 hangarfartyg och landbaserat flyg totalt 
ca 3 000 flygplan, förlorades under mel-
lankrigstiden. från royal navy sida för-
stod man att marinflygkomponenten var li-
ka viktig som ubåtar och övervattensfartyg. 
royal air force såg den offensiva bomb-

landbaserad luftmakt kontra 
hangarfartygsbaserad
av Claes Tornberg
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flygskomponenten och luftförsvaret i form 
av jaktflyg som den avgörande domänen i 
ett framtida krig. Man förstod inte att den 
marina uppgiften i hög grad var specialise-
rad och inte snabbt kunde absorberas av 
generalistutbildade flygare. Ett katastrofalt 
dubbelkommando från flyg- och marinstab 
fram till andra världskrigets utbrott gjorde 
att britterna totalt tappade sin ledande roll, 
som istället övertogs av Japan och Usa. 
den bristande operativa samordningen var 
en av orsakerna till den brittiska kollapsen 
i sydostasien vid det japanska anfallet och 
i atlanten till de initialt stora förlusterna i 
ubåtskriget. 

dyndal belyser tydligt vikten av en in-
tegrerad strategisk operativ förmåga inom 
de olika arenorna. olika syn på professio-
nalism och konceptuell förståelse för skill-
naden mellan luftkrigskonst och sjökrigs-
konst framkommer klart. 

royal air force policy med ”island 
strategy” grundades på att en centralt hål-
len flygkapacitet snabbt kunde deploye-
ras till strategiska baser globalt och där-
ifrån lösa uppkomna kriser. den grund-
läggande strategiska nödvändigheten an-
såg man, som tidigare, utgöras av en stra-
tegisk bombförmåga och luftförsvarsför-
måga. Markoperativ och marin förmåga 
uppfattades ha en underordnad betydel-
se. dessutom förfäktade man att ”island 
strategy” vore en väsentligt mer kostnads-
effektiv prioritering än att satsa på dyra 
och sårbara hangarfartyg. 

royal navy hade vid andra världskrigets 
slut etablerat en bred profil av roller och 
ansvar. vid mitten av 50 talet hade dock 
försvarsgrenen, mot bakgrund av kärnva-
penmissiler och strategiskt kärnvapenbä-
rande bombflyg, hamnat i en identitets-
kris. Man etablerade sig då som ett instru-
ment för att säkra de brittiska kvarvarande 
intressena ”east of suez”. Erfarenheterna 

från krigen i Malaya, korea och suez an-
såg man talade sitt tydliga språk rörande 
behov av marin förmåga i allmänhet och 
hangarfartyg i synnerhet.

royal navy vann en Pyrrhusseger med 
ett beslut om anskaffning av två hangarfar-
tyg 1963, som strax därefter 1966 ändra-
des till ett beslut om att successivt avveck-
la hangarfartygen, dock med vissa livstids-
förlängande åtgärder. En rollförskjutning 
skedde till royal navy:s fördel genom att 
den strategiska kärnvapenbärarförmågan 
flyttades till ubåtar. Inom ramen för Island 
strategy-planläggningen byggdes lyckligt 
nog flygplatsen på Ascension Island ut. 

ingen förutsatte i den brittiska debatten 
på 60 talet att man två decennier senare, 
i ett helt annat och inte förutsett scenario, 
skulle behöva en bred operativ förmåga av 
marin-, mark- och flygresurser för att kun-
na återta falkland. En tankeställare för da-
gens svenska försvarsdebatt där man med 
stor säkerhet anser sig kunna prognostise-
ra framtiden. 

vid utbrottet av falklandskriget april 
1982 fanns endast en rest kvar av marin-
flygsförmågan. Tillgängliga fanns ännu 
hangarfartygen hMs Hermes och hMs 
Invincible. Hermes hade ca halva flyg-
kapaciteten jämfört med t ex Uss Coral 
Sea och Invincible ca halva Hermes ka-
pacitet. Enligt den politiska inriktningen i 
defence rewiew 1981 skulle fartygen av-
vecklas eller säljas. hade det argentinska 
anfallet kommit något halvår senare ha-
de britterna inte haft något hangarfartyg. 
sjöstyrkechefen amiral sandy Woodward 
anger i sin bok One hundred days vikten 
av dessa hangarfartyg. ”no British carriers 
means no air cover, no air cover means no 
British surface ships, no surface ships me-
ans no British landing force, no landing 
force means – no contest”. 
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Woodward beskriver vidare den begrän-
sade uthålligheten och därmed sårbarhe-
ten i den brittiska insatsen för att återta 
falkland. ”lose Invincible and the opera-
tion is severely jeopardized. lose Hermes 
and the operation is over.” tillgången på 
flygfälten till sjöss och på Azorerna var av-
görande för det brittiska återtagandet av 
falkland. En seger som sedan ledde till mi-
litärjuntans fall i argentina.

dyndals bok tydliggör vikten av en ope-
rativ bredd och uthållighet.. En försvars-
makt är inte starkare än dess svagaste länk. 
En from förhoppning är att denna insikt 
skall nå den svenska försvarsberedningen.

recensenten är konteramiral och ledamot 
av kkrva.
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sovjetunionens undergång – slutet på 
den ideologiska kampen – ledde till en 
amerikansk optimism om hur man kunde 
förändra världen. irak och afghanistan har 
visat på svårigheterna. Endast om vitala in-
tressen står på spel kan vi räkna med ameri-
kanska styrkeinsatser. Usa-ledda ak tio ner 
liknande natos ”avlösning” av UnPro-
for i Jugoslavien hör kanske till historien. 
detta leder till ökade krav på världssam-
fundet och/eller regionala organisationer. i 
vilken grad finns då en genomtänkt stra-
tegi i insatserna? Med tanke på den soldat 
som ska riskera sitt liv är detta en angelä-
gen fråga. 

dennis gyllensporre och håkan Edström 
har i sin andra bok – Political Aspirations 
and Perils of Security: Unpacking the Mili-
tary Strategy of the United Nations – ana-
lyserat saken. dessa engagerade forskare – 
med akademisk såväl som synnerlig mili-
tär kompetens (grundad inte minst på of-
ficerarnas tidigare omfattande trupperfa-
renhet) – har på ett aktningsvärt sett gran-
skat ”strategin” i ett antal fn-insatser. 
resultater blir inte sällan nedslående vad 
gäller närvaron av en uttalad strategisk 

helhetssyn vid tillkomsten och genomför-
andet. tio fn-insatser granskas – alltifrån 
cypern till darfur. 

analysen sker utifrån de tre grundläg-
gande parametrarna: Mål-Medel-Metoder. 
vilken grad av balans mellan dessa har 
man kunnat återfinna i resolutionerna tag-
na av fn:s säkerhetsråd? hur har general-
sekreteraren hanterat frågan om balans? 
hur har de två nivåerna harmonierat i en 
samlad strategi i vad som verkligen genom-
förts? författarnas analys fördjupas däref-
ter. därvid granskas var och en av de valda 
parametrarna med utnyttjande av två kri-
terier – ”dimensioner”. Mål värderas så-
lunda utifrån ambition och fokus – Medel 
utifrån resurser och tid – Metoder utifrån 
hur (d v s proaktivt agerande eller självför-
svar) och var. 

Underlag till denna värdering av para-
metrar och dessas ”dimensioner” har er-
hållits genom en analys av säkerhetsrådets 
resolutioner respektive generalsekretera-
rens rapporter med hjälp av källor inom 
fn liksom utanför. 

det rör sig onekligen om en imponeran-
de källforskning. genom att jämföra de 

Fn-insatser och strategi 
av Lennart Uller

titel:
political aspirations and perils of security:
unpacking the military strategy of the 
united nations
författare: 
Håkan edström och dennis gyllensporre
förlag:
palgrave macmillan



181

littEratUr

två fn-nivåernas dokumentation och öv-
rigt bakgrundsmaterial kring de granska-
de fn-insatserna har författarna – som det 
förefaller mig – lyckats producera ett sub-
stantiellt och värdefullt arbete. Boken pre-
senterar en skarpsinnig analys, som för den 
fokuserade läsaren tillför åtskilligt. hur 
har Mål, Medel och Metoder sinsemellan 
balanserats av säkerhetsrådet respektive 
generalsekreteraren? vilket utgör det sam-
mantagna resultatet av samverkan mellan 
dessa två nivåer? hur samstämmigt och in-
tensivt har samspelet mellan säkerhetsråd 
och generalsekreterare varit? 

det förefaller åtminstone mig som om 
generalsekreteraren ofta har företrätt en 
uppfattning till icke ringa del präglad av 
den bedömning som gjorts på plats av de 
ansvariga i respektive insats; vad är ge-
nomförbart/realistiskt. säkerhetsrådet dä-
remot företräder de enskilda ländernas 
diplomatiska vilja/förhoppningar; dessa är 
naturligtvis, som så ofta, knutna mer till 
hemmaopinioners uppfattning om en van-
ligtvis mycket avlägsen verklighet – svår 
att ta till sig. 

Utöver säkerhetsrådet och generalse-
kreteraren hade författarna velat involve-
ra den tredje nivån: force commanders i 
sitt arbete – bedömningen i new York var 
uppenbarligen att detta inte lät sig göras. 
Även om risken för partsinlagor hade va-
rit självklar hade det säkert ändå varit av 
betydande värde att kunna göra analyser-
na även gentemot ett sådant underlag. Men 
som sagt – detta gjordes inte möjligt för 
Edström eller gyllensporre. 

rwanda och den kanadensiske fn-
generalen dallaires vittnesbörd menar jag 
är ett flagrant exempel på värdet av ett så-
dant underlag. Efter det avslutande deba-
clet i somalia – till följd av ett militärt le-
darskap med fel kompetens – utnyttja-
de Usa sin makt till att tubba nationer. 

Washington fick därigenom säkerhetsrådet 
att tillämpa en strategi präglad av laissez-
faires efter det att västerlänningarna eva-
kuerades – mordet på 900 000 afrikaner 
började. 

i avsaknad av denna typ av vittnes-
börd begränsas analyserna till del vad gäl-
ler detaljer – kanske även ytterligare djup. 
Ändå blir resultatet ytterst intressant och 
av betydande värde. detta uppnås genom 
gyllensporres och Edströms skickliga ana-
lys av det åtkomliga underlaget. det är ett 
viktigt och värdefullt underlag för fortsatt 
arbete. Ett arbete som blir än mer betydel-
sefullt för det fall fn kommer att behö-
va och tillåtas spela en större roll i fram-
tiden. orkar fn axla detta blir afrika 
med afrikanska Unionen en framträdan-
de kontinent. sverige har stolta traditio-
ner och har all anledning att främja dennis 
gyllensporres och håkan Edströms vädjan 
om en mer genomtänkt strategi vid inter-
nationella insatser. det bör ju handla om 
människoliv i första hand. cyniska politis-
ka kalkyler får inte tillåtas dominera.

Boken avslutas med fyra rekommenda-
tioner. force commanders (fc) borde tas 
in i processen tidigare – kanske möjliggjort 
om man i new York hade en närvaro av 
en del tänkbara kandidater till framtida 
fc. Överlappande missioner som Untso, 
Undof och Unifil i Mellanöstern 
bör undvikas. Parallella operationer som 
UnMil och Unoci i västafrika sam-
ordnas till någon del genom respektive 
fc. genom utnyttjande av fn-stadgans 
kapitel viii kunde samordning förstärkas 
och göras av en regional organisation som 
EcoWas. slutligen noteras oviljan i fn 
att diskutera militära frågor i militära ter-
mer. det rekommenderas att överväganden 
i fn borde involvera strategi och den stra-
tegiska nivån vid insatser med de 100 000 
fn-soldaterna.
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hemmaopinioner och politiska övervä-
ganden är naturligtvis starkt närvarande 
vid förhandlingsborden. däremot är kun-
skapen om strid liksom stridens miljö och 
krav liten, ytterst liten. när olika styrke-
grupperingar skjuter på varandra i en fjär-
ran oroshärd för att främja vissa syften 
rör det sig ändå just om – strid. vare sig 
man gillar det eller inte! Detta ytterligare 
element förtjänar alltså en väsentligt mer 
kompetent närvaro när mandat mm disku-
teras! 

som påpekas i boken värderas sveriges 
röst i internationella fredsbevarande sam-
manhang i hög grad efter vår grad av del-
tagande i fn-insatser m m. Ett starkt del-
tagande – i enlighet med svensk interna-
tionell tradition från saar-bataljonen 1935 
och från dag hammarskjölds tid som ge-

neralsekreterare – kan också stärka vår 
egen säkerhet. det kan – tillsammans med 
andra åtgärder – begränsa effekterna av 
rysslands oblyga demonstration av styrka 
i Östersjöområdet. i ett Europa som måste 
stå på mer egna ben än tidigare vore detta 
onekligen ett tämligen viktigt element i det 
nya säkerhetspolitiska landskap sverige 
(och Norden) befinner sig i. Det är – också 
mot denna bakgrund – ytterst värdefullt att 
två begåvade svenska officerare och forska-
re engagerat sig omkring fn-insatser med 
denna vetenskapliga ansats. Boken, om än 
den krävt bättre korrekturläsning, bör ut-
göra självklar litteratur för den som stude-
rar internationella insatser.

recensenten är överste och ledamot av 
kkrva.
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den anspänning som kunde skönjas när 
makthavarna i kreml hette Michail gor-
batjov respektive Boris Jeltsin har ersatts 
av upprustning, förföljelse, fängslande och 
till och med likviderandet av oppositionella, 
kontroll av medier, rättsligt förfall och kor-
ruption. dessa negativa inslag i den ryska 
och tidigare sovjetiska, liksom ytterligare 
bakåt i tiden det tsaristiska ryssland, har i 
större och mindre utsträckning varit en del 
av de ”långa linjerna” i samhällsbilden. 

tron på att ryssland efter 1989 skul-
le transformeras till ett västligt plagiat har 
under de decennier som förflutit sedan dess 
förbytts i ökande oro för en utveckling 
som alltmer blivit repressiv och auktoritär. 
kriget i georgien 2008 påvisade nästintill 
övertydligt den ryska statsledningens så-
väl vilja som förmåga att använda militära 
maktmedel i syfte att uppnå politiska mål-
sättningar. och detta utan mera synbarliga 
negativa påföljder från ett världssamfund 
vars valhänta agerande skulle kunna tolkas 
som acceptans för dels det inträffade men 
också för fortsatt användning av våld i det 
som benämns som ”det nära utlandet”.

Boken är en analys av dagens ryssland 
där den historiska kontexten inte glöms. 
författaren, Mats Johansson, har ända se-
dan hans politiska intresse på allvar vak-
nade i slutet på 1960-talet följt utveckling-
en hos vår östliga stormaktsgranne, och 
det ligger således stor erfarenhet bakom 
hans genomlysning av dagens ryssland. i 
dag är den tidigare journalisten riksdags-
ledamot, ledamot av utrikesutskottet och 
Europarådets rapportör för mediefrihet 
samt grundare år 2011 av den utrikespoli-
tiska tankesmedjan frivärld i vilken han är 
styrelseordförande. 

Bokens fullständiga titel, Kalla Kriget 
2.0 – Ryssland rustar, är således i högsta 
grad relevant samtidigt som bokens inne-
håll, vilket inledningsvis antytts, också 
återspeglar samhälleliga företeelser vilka 
inte direkt kan återkopplas till ökade mili-
tära satsningar. samtidigt är dock morden 
på journalisten anna Politovskaja 2006 
och sergej Magnitskij 2009 liksom den åt-
skilligt harmlösare domen mot musikgrup-
pen Pussy riot 2012, utslag av den slags 
statliga maktfullkomnad som också ten-
derar att betona det militära maktmedlets 

kallt krig i ny tappning 
av Tommy Jeppsson

titel:
kalla kriget 2.0
författare:
mats Johansson
förlag: 
Timbro/ Frivärld
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roll då det gäller säkerställandet av de po-
litiska målsättningarna.

Borde då detta förvåna? till trots för 
påvisbarheten av att det historiska minnet 
tenderar att vara av det kortsiktiga slaget så 
borde inte händelser som tjeckoslovakien 
1968 eller den blodiga söndagen i vilnius 
1991 ligga längre bort i tiden än att indike-
ra det tydliga sambandet till det som hän-
der i dag i ett land med ambitionen att åter 
spela i den världspolitiska elitserien.

huruvida Moskva kan återerövra sin ti-
digare position bland världen stora är skri-
vet i framtiden och något vi med tvärsäker-
het svårligen kan vare sig dementera eller 
bejaka. Mats Johansson verkar dock myck-
et tveksam över realiserbarheten i de mera 
storstilade målsättningarna som framskis-
serats av landets maktelit och anser dessa 
vara illusoriska. häri ligger också en far-
lighet därest ambitionerna blir identifiera-
de som illusioner, väcker frustration och 
underlättar framtida politisk populism, där 
frestelsen kan finnas att använda ett vässat 
militärt maktinstrument i det klassiska syf-
tet att fokusera bort från interna problem 
emot ett yttre verkligt eller imaginärt hot. 

den ökade militära förmågan i form av 
pågående militärreform avses vara slut-
förd år 2020, och även om tvivlarna till 
den ryska förmågan att nå målen skulle 
få rätt, bör det dock ihågkommas att det 
handlar om kapacitetsmässiga förbättring-
ar som svårligen kan negligeras. detta sär-
skilt som nato/EU-länderna uppvisar till-
tagande svå righeter med att upprätthålla 
såväl kvalitet och kvantitet som bredd hos 
sina mili tära kapaciteter. Budskapet från 

be dömare som hävdar att det traditionel-
la västliga teknologiförsprånget vis-a-vis 
ryss land på sikt inte är givet är signaler 
som låter rim liga liksom borde bidra till att 
stimulera nytänkande, särskilt kopplat till 
förmågan att upprätthålla den egna fram-
tida försvars förmågan hos små stater som 
sverige och finland. 

nu handlar Mats Johanssons bok om 
så mycket mer än om enbart militära oros-
moln. nygammal retorik om rysk storhet, 
de enorma sociala problemen och orättvi-
sorna, retarderande befolkningstal, en eko-
nomi som ganska ensidigt avhänger ener-
gisektorn plus tilltagande rättsröta är sam-
mantaget faktorer som svårligen underbyg-
ger realiserbarheten av imperiella drömmar. 
och återigen handlar det då om oförutsäg-
bara händelseutvecklingar som, antingen 
vi gillar det eller inte, innehåller höggradig 
potential för att kunna beröra sverige.

Mats Johanssons bok illustrerar betydel-
sen av att våga se det man ser och att uti-
från det påvisbara dra de rimliga slutsat-
serna. det görs med ett lättillgängligt språk 
och med den erfarne journalistens förmåga 
att knyta samman enskilda händelser/före-
teelser till en större helhet. Det finns givet-
vis motföreställningar mot det som Mats 
Johansson för fram och att dessa får brytas 
mot de uppfattningar som förs fram i Kalla 
kriget 2.0 bidrar till den upplysthet som är 
demokratins styrka. 

recensenten är överstelöjtnant, ledamot av 
kkrva och redaktör för dess handlingar 
och tidskrift.
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författarens bok som utgör en dok-
torsavhandling försvarades vid lunds uni-
versitet den 14 januari i år. avhandlingen 
handlar om på vilka sätt ett genusperspek-
tiv kan leda till en effektivare underrättel-
seinhämtning, och därmed en bättre läges-
bild, för svenska förband i afghanistan. 
forskningsproblemet är i hög grad genere-
rat av det omfattande arbete som sverige 
lagt ned för att implementera fn:s säker-
hetsråds resolution 1325 (som antogs år 
2000), som handlar om att särskilt beakta 
kvinnors roll i krig och konflikter.

Petterson är en person som har goda för-
utsättningar att lösa detta forskningspro-
blem. Han är major i flygvapnet och har en 
bakgrund från den typ av svenska elitför-
band som fått en ökad roll efter det kalla 
krigets slut. han har därför stor insikt i det 
han skriver om och han har, kanske än vik-
tigare, därmed haft tillgång till relevanta 
informanter, chefer för de svenska så kal-
lade Military Observation Teams (Mot) 
och annan personal som sköter underrät-
telseinhämtningen för de svenska förban-
den i afghanistan. Pettersons viktigaste re-
sultat kan sammanfattas i tre punkter.

För det första, och kanske viktigast, 
blottlägger han hur stor generell påver-
kan genus har vid underrättelseinhämt-
ning i fredsoperationer. i korthet är svaret 
att svenska underrättelseinhämtande kvin-
nor har tillgång till afghanska kvinnor och 
oftast till afghanska män, medan svens-
ka manliga underrättelseinhämtare ”bara” 
har tillgång till afghanska män och aldrig 
till afghanska kvinnor (om inte kvinnorna 
har ”officiella” positioner). 

Petterson förespråkar därför könsmix-
ade förband vid underrättelseinhämtning, 
och om man måste välja en underrättelse-
inhämtare ska alltså en kvinna väljas: det 
är svårare, skriver han ”för manliga in-
hämtare att få kontaket med kvinnliga käl-
lor än det är för kvinnliga inhämtare att 
få kontakt med manliga, och kvinnliga in-
hämtare kan till skillnad från sina manliga 
kollegor ofta röra sig i både manliga och 
kvinnliga miljöer” (s 123).

För det andra visar Petterson överty-
gande, också utifrån ett generellt perspek-
tiv, på vilka sätt genusperspektiv kan beri-
ka underrättelseinhämtningen. genom att 
få tillgång även till kvinnors bild av kon-

genus och underrättelser – mot bättre 
lägesbild
av Magnus Petersson

titel:
den vetenskapliga underrättelseoperationen: 
om inhämtning och genus
författare:
Tobbe pettersson
förlag:
lunds universitet



n r 2 aPril/JUni  2013

186

flikområdet kan man skapa sig en bättre 
”normalbild”, d vs en bättre lägesbild, av 
hur förhållandena är i området: ”Utan en 
bra normalbild”, skriver Petterson, är det 

”svårt att uppfatta avvikelser, men också 
att veta hur reaktionen på en avvikelse bör 
vara”. (s 131-132) Petterson är här försik-
tig. En bra normalbild är nödvändig för en 
effektiv militär operation i insatsområdet, 
och därmed också för att minska antalet ci-
vila skadade och döda.

För det tredje demonstrerar Petersson 
hur genusperspektiv i underrättelseinhämt-
ning möjliggörs och begränsas av kontex-
ten – både kontexten i operationsområdet 
och kontexten i den egna organisationen. 
när det gäller kontexten i insatsområdet 
kan man inte, menar Petersson, göra något 
åt den. Man får istället vara flexibel, d v s 
förbandet måste vara så flexibelt som möj-
ligt och kunna anpassa sig till de speciel-
la förhållanden som råder i insatsområdet, 
exempelvis säkerhetsläget, väderleken och 
tiden på dygnet. 

när det gäller den inre kontexten, däre-
mot, kort sagt försvarsmaktens funktions-
sätt, finns det däremot mycket i övrigt att 
önska. försvarsmakten tar inte dessa frå-
gor på allvar, skriver Petterson:

oaktat motiv för och uppmärksamhet 
kring användandet av ett genusperspek-
tiv i underrättelseinhämtningen, indike-
rar dålig planläggning, bristande uthållig-
het och nästintill obefintlig dokumenta-
tion att det i det operativa genomföran-
det tidvis funnits en brist på intresse från 
ledningens håll. arbetet verkar således in-
te vara förankrat ens i (hela) chefsskiktet, 
och att då tro att det går att få en effekt i 
en kontroversiell fråga är kanske inte rea-
listiskt. att säga vad som ska göras är en 
sak, att sedan få den att genomföras är en 
annan – det kräver åtminstone att chefen 
själv tror på uppgiften. (s 166).

Även här formulerar sig Petterson när-
mast överförsiktigt, men hans resultat för-
stärker de resultat som redan finns i forsk-
ningen om det svenska försvarets funk-
tionssätt efter det kalla krigets slut och 
om den omställningsprocess som skett se-
dan dess. som Wilhelm agrell, Eva haldén, 
Karl Ydén, med flera har visat framstår 
försvarsmakten som en dysfunktionell or-
ganisation som inte kan arbeta utifrån nor-
mala, rättssäkra, byråkratiska principer. 

i Pettersons avhandling avslöjas att för-
utsägbarheten i agerandet i operationsom-
rådet är låg och att det institutionella min-
net i organisationen är kort. ”afghanen 
måste ju tycka att vi är helt flänga i huvu-
det”, säger en av Pettersons informanter 
och fortsätter: 

nu kommer den tjugonde Mot-chefen 
och ställer samma jävla idiotfråga. de 
måste ha dumförklarat oss för länge sen. 
sex månader när det gäller relationsbyg-
gande är ganska kort tid. (s 75f)

Pettersons avhandling är rik på citat av den-
na typ, vilket ger framställningen ett stort 
mervärde. att få veta mer om hur svenska 
utskickade kvinnor och män tänker, agerar 
och uttrycker sig när de befinner sig i ett 
oförutsägbart, våldsamt operationsområ-
de, är helt enkelt väldigt lärorikt. Utrycket 

”dressa ner” betecknar till exempel en tek-
nik som både kvinnor och män använder 
sig av för att inte verka alltför hotfulla när 
de är ute bland lokalbefolkningen. som en 
av informanterna uttrycker sig:

... man ska klä av sig för att inte verka hot-
full, det kan vara extra viktigt när det gäl-
ler kvinnor; man kanske ska avdramatise-
ra soldatbilden på de kvinnliga soldaterna. 
de kanske ska ha som chefen, bara pistol, 
lite halvdolt, inte med stridsväst och va-
pen på sig (s 68).
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En annan typ av jargong, som är motbju-
dande, är sexistiska kommentarer och all-
mänt oförstående inför genusperspektiv 
från en del av den svenska personalen:

vi hade en chef som sa till mig att: ”Jag 
förstår inte det här. varför pratar vi med 
kvinnor? Papperskorgar är mäns egen-
dom. skräp är mäns egendom. kvinnor 
är mäns egendom här, eller hur? vi pratar 
inte med skräp eller papperskorgar.” så 
bara gick han. (s 78)

den kanske enda större svagheten med av-
handlingen är att Pettersons forskningsre-
sultat hade kunnat bli ännu intressantare 
om han anknutit undersökningen till ge-
nusteori, särskilt till den grundläggande 
motsättningen mellan likhets- och särarts-
tänkande som finns i forskningen. På ett 
ställe i texten är han detta på spåren:

något som kan upplevas som en paradox 
är att försvarsmaktens jämställdhetsarbe-
te kan ses sträva efter en jämställdhet där 
män och kvinnor ses som lika – att det in-
te görs någon skillnad med avseende på 
vilket kön personen har – och samtidigt 
betonas i organisationen i bland (s. 164) 
annat implementeringen av Unscr 1325 
att det är könens olikhet som ska nyttjas 
för att uppnå en operativ effekt. (s 165, 
mina kursiveringar)

och detta är alltså något som genomsy-
rar avhandlingen och som Petterson bor-
de ha gjort mer av. inom likhetstänkandet, 
som dominerar genusforskningen, anses 
genus socialt konstruerat och nyckelordet 
är att olikheter mellan kvinnor och män 
ska upphävas. inom särartstänkandet an-
ses genus biologiskt konstruerat och nyck-
elordet är att olikheter mellan kvinnor och 
män ska uppvärderas. Pettersons forsk-
ning och hans forskningsresultat handlar i 
grund och botten om biologiskt genus och 

om hur bejakandet av detta kan generera 
en bättre lägesbild i insatsområdet. det 
är nämligen väldigt svårt att tänka sig att 
en biologisk man, som är socialt konstru-
erad som kvinna och underrättelseinhäm-
tare, skulle kunna få tillgång till afghanska 
kvinnor och deras information. 

Motsättningen mellan likhets- och sär-
artstänkande verkar också vara en av de 
viktigaste förklaringarna till att frågan om 
ett genusperspktiv i underrättelseinhämt-
ningen verkar vara så problematisk att 
hantera i försvarsmakten. Å ena sidan ver-
kar ingen vara beredd att acceptera ”kra-
vunderskridande”, d.v.s. avvkelser från de 
fysiska krav som innebär att man kan ver-
ka på ett säkert sätt i gruppen, särskilt att 
kunna släpa en kamrat i skydd (s. 141). Å 
andra sidan finns uppenbarligen så stora 
fördelar med att ha kvinnliga inhämtare 
att detta mer än väl torde uppväga ”släp-
kravet” för kvinnor som inte uppfyller det 
kravet, särkilt om de övriga i gruppen gör 
det.

Men frågan är mer komplicerad än 
så, och det är bland annat här som för-
svarsmaktens dysfunktionalitet blottas. de 

”krav” som ställs är nämligen varken for-
ma liserade, begrundade eller testade. Pet-
ter son skriver:

Är det till exempel vikigt för verksamhe-
ten att en kamrat ska kunna släpas i skydd, 
bör det tydligt framgå och dessutom tes-
tas i samband med uttagningen. vaga, in-
formella kriterier som inte bedöms syste-
matiskt, till exempel med en färdighets-
test, ökar annars risken för en homosoci-
al rekrytering där olikheter medvetet eller 
omedvetet väljs bort. (s 142)

nu ska det i rättvisans namn sägas att 
för svarsmakten försöker, att allt inte blir 
fel och att dessa frågor inte är okom-
plicerade. Man får verkligen hoppas att 
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forskningsresultaten tas om hand ordent-
ligt av organisationen och att något kon-
struktivt kommer ut av dem.

försvarsmakten är fortfarande inne i en 
omdaningssprocess där neutralitetsförsvar 
ska ersättas med solidaritetsförsvar, där 
territorialförsvar ska ersättas med expe-
ditionskårsförsvar och där värnpliktsför-
svar ska ersättas med yrkesförsvar. i sam-
band med denna process, som också kan 
beteckna försvarets professionalisering, är 
det oerhört viktigt att försvarsmakten bi-
behåller legitimiteten i samhället och bland 

befolkningen (det som förut brukade kal-
las folkförankring). det är svårt att tänka 
sig ett bättre sätt att åstadkomma detta på 
än att låta officerare skaffa sig utbildning, 
också forskarutbildning, vid våra främsta 
lärosäten och vara ett självklart inlag i den-
na utbildnings- och forskningsmiljö. det 
är bara att gratulera försvarsmakten och 
lunds universitet till detta lyckade samar-
bete.

recensenten är professor och tjänstgör vid 
institutet för försvarsstudier i norge.
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titel:
state of doom: Bernard Brodie, the Bomb 
and the Birth of the Bipolar World
Författare:
Barry scott Zellen
Förlag:
Continuum, new York, london 2012 

Boken är ett pionjärarbete om en av efter-
krigstidens stora försvarsteoretiker. Äldre 
läsare har måhända i minnet herman 
kahn och hans ”tankar om det otänkba-
ra” Men vad säger namnet Bernard Brodie, 
en mindre hårdkokt samtida kärnvapen-
strateg? orättvist är han glömd, han som 
var den förste av dem som någon har kallat 

”armageddons trollkarlar”.
I kärnvapenålderns gryning identifiera-

de Brodie de nya problem som hade fötts. 
han såg att de nukleära vapnen inte kunde 
avskaffas och han ville inte ge upp Usa:s 
roll som ledande kärnvapenmakt. Men 
övertygad om att kärnvapenkrig aldrig får 
utkämpas insåg han det nödvändiga i att 
minska det slags strategiska osäkerhet som 
driver stater att skapa sin egen avskräck-
ningsbarriär: förr gällde det att vinna krig, 
nu måste det förhindras. kärnvapenkriget 
är något otänkbart men inte omöjligt, och 
därför måste vi tänka på det.

En utsaga om Brodie är att han ”mer 
än någon annan har hjälpt oss att överle-
va i en värld av kärnvapen”. då, när han 
verkade som mest intensivt, nämndes han i 
jämnbredd med clausewitz och sun Zi. En 
biografi över honom är välkommen, och 
den för oss in i den miljö där politiker och 
tänkare försökte handskas med terrorba-
lans och hindra att krigshandlingar drevs 
mot vår undergång. vi får vara tacksamma 
över hur pass de lyckades.

titel: 
Black april: The Fall of south
vietnam 1973–1975 
författare: george J veith
förlag:
encounter Books, new York–london 
2012

två gånger överlevde saigonregeringen 
motståndarnas stora angrepp. tetoffensi-
ven 1968 inledde Usa:s strategiska viet-
namnederlag men var rent militärt ett blo-
digt fiasko för härskarna i Hanoi. Fyra år 
senare misslyckades de med sin nästa sto-
ra satsning och fick enorma förluster när 
USA svarade med flygbombningar som 
kulminerade vid jultid innan parterna gjor-
de upp om vapenvila. om hur och varför 
kommunisterna bröt 1973 års fredsavtal i 
Paris, vann tredje gången och krossade allt 
motstånd handlar denna bok.

En mansålder har gått, och förutsätt-
ningarna för en lidelsefri granskning har 
onekligen ändrats. författaren är inte en av 
de amerikaner som mest vill visa sin avsky 
för den egna nationens våldspolitik, och 
med stöd i forskning i källorna från alla si-
dor, inte minst hanoi, har han gjort en be-
tydande militärhistorisk analys.

saigonpresidenten nguyen van thieu, 
ledaren av en korrumperad och allt an-
nat än demokratisk regim, framstår här in-
te som någon nattsvart skurk, och många 
av hans soldater kämpade tappert. Men ut-
an en amerikansk hjälp, som han trodde 
sig ha utlovats, tog han i mars 1975 det 
ödesdigra beslutet att överge höglandet för 
att försvara saigon och Mekongdeltat i sö-
der. Det inledde en massflykt, och på några 
veckor var allt förlorat.

litteraturöversikt
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titel:
invisible armies: an epic History of 
guerilla – Warfare from ancient Times to 
the present
författare: max Boot
förlag:
liveright publishing Corporation,
new York – london 2013 

titel:
The kosova liberation army:
underground War to Balkan
insurgency, 1948–2001
författare:
James pettifer
förlag:
Hurst & Company, london 2012

arméer med specialiserade truppslag har 
funnits i närmare 5 000 år. Men än äldre 
är småskaliga strider, i vad vi kallar gerilla-
krig. sådant har förekommit i alla kulturer, 
i alla tider, när en sida har varit för svag för 
att söka avgöranden på öppna slagfältet. 

Max Boot, amerikansk journalist och 
forskare, är känd för sitt arbete med ”små 
krig” (The Savage Wars of Peace, 2002). 
Med start i antiken går han nu vidare i 
ett magistralt arbete om såväl uppror som 
upprorsbekämpning. författaren drar de 
långa linjerna bakåt från Usa:s kamp i 
irak-afghanistan mot al Qaida och tali-
banerna till de stammar i persiska höglän-
derna som gjorde livet surt för den mäkti-
ge sargon, härskaren i akka nära dagens 
Bagdad. 

hjälp utifrån har betytt mycket för upp-
rorsgrupper, men män som irlands Michael 
Collins och Kubas Fidel Castro fick göra 
jobbet utan stöd. En databas från 1775 
(amerikanska frihetskriget) visar att geril-
lan har segrat i vart fjärde fall, medan re-
geringar har hävdat sig i nära två tredjede-
lar av konflikterna. I genomsnitt har de på-
gått i tio år, efter 1945 i fjorton. 

Boots grupp är brett och ger plats för 
såväl ku klux klan som Baader-Meinhof. 
som den svagare parten har gerillan i vi-
daste mening inte varit beroende av mili-
tär teknik, men väl opinionsbildning. och 
vad händer om den får tag i massförstörel-
sevapen?

kosovos befrielsearmé framträdde i det 
öppna i november 1997, för många okänd. 
frågan är om någon modern upprorsrö-
relse på samma jämförelsevis korta tid har 
haft en liknande framgång. Med stöd av 
världens starkaste militärmakt skapades en 
ny stat. det kosovo som utropade sin själv-
ständighet 2008 har blivit mera självmed-
vetet än den begränsade och internationellt 
övervakade konstruktion som medlaren 
ahtisaari tänkte sig.

Fortfarande finns en övervakningsstyr-
ka, dock mindre än 10 000 man, och staten 
har inte lyckats skapa egna effektiva natio-
nella säkerhetsorgan. något känns halvfär-
digt och landet är ekonomiskt minst sagt 
sprött. dess problem beror delvis på att 
många stater, som i och för sig har erkänt 
kosovo, inte som Usa känner sympatier 
utan viss misstro mot nykomligen och sna-
rast delar serbiens syn på att man har med 
rebeller att göra.

den engelske historikern James Pettifer 
ger läsaren en bild som kanske hittills har 
saknats av en befrielsekamp med anor. 
kosovo har haft för många förtryckare: 
det ottomanska väldet, kungadömet/dikta-
turen från mellankrigstiden, andra världs-
krigets axelmakter, titos välde och så till 
sist slobodan Milosevics ”stor-serbien”. 
ibland innehöll striden för den egna kul-
turen drag av en bandittradition. här styr 
en levande historia, dock inte mycket av is-
lam.
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Confront and Conceal: Obama’s secret 
Wars and surprising use of american 
power
författare:
david e. sanger
förlag:
Crown publishers, new York 2012

titel:
after the sheikhs: The Coming
Collapse of the gulf monarchies
författare:
Christopher m. davidson
förlag:
Hurst & Company, london 2012

vita husets hemligheter bevaras inte lätt. 
genom sina personkontakter ger New York 
Times chefskorrespondent i Washington 
med denna bok en både bred och djup in-
blick i hur president obama och hans krets 
tänker och handlar.

frågan är om presidenten kommer att 
vara öppnare om sina förehavanden un-
der denna andra fyraårsperiod. visserligen 
började han med att tala om Usa:s vilja att 
samarbeta med andra. Men långt mer än 
sin kritiserade företrädare Bush d y agerar 
obama på egen hand, fast bakom scenen 
och så dolt så som det någonsin är möj-
ligt. Officiellt sägs ingenting om hur USA 
tar livet av utpekade terrorister med förar-
lösa flygplan, ”drönare” av typen Predator 
och Reaper med sina Hellfire-missiler, in-
klusive i några fall amerikanska medbor-
gare. detsamma gäller cyberattacker mot 
iran, där det utåt endast sägs handla om 
försvar.

detta slags aggressivitet tycks passa pre-
sidenten, som inte vill bli sittande med väp-
nade markinsatser och ockupation, när han 
väl har tagit sig ut från afghanistan. Men 
han har svårt att fullfölja sina prioritering-
ar, ibland går budskapet förlorat även när 
han när han sätter asien och kina i cent-
rum. och det handlar inte endast om att 
fatta beslut. för första gången måste de fö-
regås av frågan: har Usa råd? 

shejkernas tid är snart ute. Britten chris-
topher davidson, som har specialiserat sig 
på monarkierna väster om Persiska viken, 
menar att just dessa statsbildningar kommer 
att gå samma öde till mötes som drabbade 
regimerna i tunisien, libyen och Egypten. 
de tog snabbt ställning mot den arabiska 
vårens folkliga krafter, men hittills har ing-
en av dem hamnat under omvärldens tryck 
att reformera sina fåmannavälden.

några av dem var aldrig fabulöst gyn-
nade av naturen, och även de som har levt 
högst på sin olja och gas måste numera di-
versifiera sina ekonomier. De har satsat på 
turism, forskning och ”soft power” för 
att göra storslagna investeringar och hål-
la medborgare och gästarbetare vid någor-
lunda gott lynne. Därtill har flera av dem 
sökt skydd genom att ge amerikanare, brit-
ter och fransmän militärbaser. trots ett 
strategiskt utsatt läge har de uppträtt anta-
gonistiskt gentemot iran, samtidigt som de 
inte har förmått sig att gå samman.

tidigare kriser har ändrat karaktär, de 
som utmanar makten kräver demokrati 
och mänskliga rättigheter. härskarna får 
allt svårare att överleva med hot, våld, ef-
tergifter och ekonomiskt slöseri. Mest illa 
ute är enligt författaren i tur och ordning 
Bahrain, oman och saudi-arabien.

spådomen verkar djärv men underbyggs 
av detaljerade inblickar i en annorlunda 
värld.
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författare:
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norstedts 2013

den här sortens böcker saknar inte läsare. 
Privatspanaren christopher andersson – 
begreppet utan värdering – har nu tillfogat 
några rätt disparata kapitel till den östtys-
ka statens brottshistoria. Energin att foga 
ihop pusselbitar ut stasis väldiga arkiv är 
beundransvärd, men frågan är hur mycket 
klarare bilden blir.

Boken dignar under uppgifter om Bofors 
vapenhandel förmedlad genom ett östtyskt 
skumrask och om en brett upplagd studie i 
syfte att misskreditera sverige som partner 
till nazi-tyskland tills man – någon – kom 
på att det här kunde skada vännen olof 
Palme och projektet avbröts. i förbifarten 
får man en rätt obehaglig bild av enögt väl-
villig socialdemokratisk syn på grannen i 
söder. och svenska domstolar ter sig tafat-
ta – eller benägna att blunda.

annat gäller stasis roll i påståendena om 
att hiv-aids skapades i hemliga amerikan-
ska laboratorier, vilket ledde till ett have-
rerat filmprojekt, och det uppmärksam-
made fallet med värvningen av en präst i 
svenska kyrkan. och hur var det med tv-
medarbetaren cats falk och krigsmateriel-
inspektören carl algernon, döda i olycks-
händelser eller mördade? inga svar förstås. 
kvar står till sist frågan om stasi självt fat-
tade vad man höll på med – och varthän.

samtliga böcker är anmälda av olof san-
tesson.
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