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Ur Svenska Krigsmanna Sällskapets Handlingar
1797 Carl Deléns Tryckeri Stockholm
Vi gustaf adolph med Guds nåde, Sveriges,
Götes och Vendes Konung, m m. Arfving till
Danmark och Norrige, Hertig till Schleswig,
Holstein, m m.
Göre veterligt: att såsom Vi med mycket nöje
inhämtat den berömliga omsorg, som det inrättade Svenska Krigsmanna Sällskapet föresatt sig
att hafva ospard, till förbättrande och utvidgande af de till Krigs Vettenskapen hörande
delar, hvarigenom så väl Krigsmän, hvilka
dels grånat under vapnen, dels jemte dessa på
stridens bana af ära och mandom sig utmärkt,
som ock andre Embets- och Tjenstmän, kände
för deras grundliga insigter, nu beflita sig, att
under fredens lugn bidraga till allänt väl; Alltså,
och emedan Vi anse Oss böra ett så nyttigt och
hedrande företag uppmuntra; ty vele Vi härmedelst icke allenast för Sällskapet betyga det
nådiga välbehag, hvarmed Vi sådant upptagit,
utan ock försäkra Sällskapet, att såsom dess
Höge beskyddare, detsamma med Vårt nådiga
hägn städse omfatta. Det alla som vederbör
hafva sig hörsammeligen att efterrätta. Till yttermera visso hafve Vi detta med egen hand underskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta
låtit. Stockholms slott den 23 November 1796.

kkrvas handlingar och tidskrift nr 3 2012
redaktör och ansvarig utgivare

akademiens ämbetsmän

Överstelöjtnant
Tommy Jeppsson
kkrva tfn: 076-760 96 45
Bodängsvägen 23, 760 10 Bergshamra
e-post: tommy.jeppsson@kkrva.se

Styresman
Viceamiral Frank Rosenius
Vallbacksvägen 9, 133 37 Saltsjöbaden
tfn: 08-748 93 20
mobil: 070-630 36 25
e-post: frank.rosenius@swipnet.se

(material till tidskriften)

prenumerationsärenden
och adressändringar

Marie Brunnberg
tfn: 0175-216 50
mobil: 073-656 09 03
e-post: admin@kkrva.se
KKrVAHT utges fyra gånger per år och
prenumeration kan påbörjas när som
helst under året. Prenumerationspriset per
helår är 400 kronor (Sverige), 500 kronor
(Europa), 600 kronor (övriga länder)
Bankgirokonto (pren): 760-1487
Lösnummer kostar 105 kronor, äldre
nummer kostar 70 kronor och kan i mån
av tillgång beställas från redaktionen.
Avgift för porto tillkommer.
Kungl Krigsvetenskapsakademien
Teatergatan 3, 1 tr. 111 48 Stockholm
tfn: se resp person
fax: 08-667 22 53
e-post: info@kkrva.se
hemsida: www.kkrva.se

Andre styresman
Fil dr Gunilla Herolf
SIPRI, Signalistvägen 9, 169 70 Solna
tfn: 08-655 97 62
mobil: 070-896 05 29
e-post: herolf@sipri.org
Ständig sekreterare
Generalmajor Björn Anderson
tfn: 076-760 96 40
Västra Finnbodavägen 7B 1 tr,
131 71 Nacka
e-post: bjorn.anderson@kkrva.se
Skrivelser adresseras till sekreteraren
Andre sekreterare
Överstelöjtnant Gunnar Magnusson
tfn: 076-760 96 41
Lugnets allé 69, 120 67 Stockholm
e-post: gunnar.magnusson@kkrva.se
Skattmästare
Direktör Gert Schyborger
Sommarvägen 12, 182 74 Stocksund
tfn: 08-755 90 21
e-post: gert.schyborger@telia.com

akademiens verksamhet,
hemsida, ledamotsärenden

Björn Anderson (för kontaktuppgifter se
t h under rubrik ständig sekr)
kungl krigsvetenskapsakademien

lokalbokningar, ekonomi,
belöningar, bidrag m m

tar tacksamt emot gåvor.

Gunnar Magnusson (för kontaktuppgifter
se t h under rubrik andre sekr)

(detta konto används ej för pren avgifter)

bankgiro

5784-8806

avdelningarna
avd i (lantkrigsvetenskap)

avd iv (militärteknisk vetenskap)

Ordförande:
Generalmajor Karlis Neretnieks
Skeppargatan 48, 6 tr, 114 58 Stockholm
tfn: 08-666 99 89
mobil: 0733-94 99 88
e-post: karlis.n@telia.com

Ordförande:
Överste Jan-Erik Lövgren
Starrängsringen 10, 115 50 Stockholm
mobil: 070-676 31 27
e-post: familjen.lovgren@comhem.se

Sekreterare:
Forskare Niklas Wikström
Centralvägen 35, 183 57 Täby
tfn: 08-650 22 87
e-post: niklas.wikstrom@fhs.se
avd ii (sjökrigsvetenskap)

Ordförande:
Vd Stefan Gustafsson
Tallarövägen 3, 185 37 Vaxholm
tfn: 08-541 31 608
mobil: 070-541 31 56
e-post: stefan.gustafsson@
crisescontrol.com
Sekreterare:
Överste Lars-Olof Corneliusson
Enstavägen 5, 187 35 Täby
tfn: 08-122 077 66
e-post: larsolof.corneliusson@gmail.com
avd iii (luftkrigsvetenskap)

Ordförande:
Generalmajor Bo Waldemarsson
Skogsmyragatan 4, 749 45 Enköping
tfn: 0171-44 17 23
mobil: 073-546 72 47
e-post: bowald@telia.com
Sekreterare:
Överstelöjtnant Claes Bergström
Tallflyvägen 9, 313 50 Åled
tfn: 035-398 93
mobil: 070-818 83 93
e-post: claes.bergstrom@hotmail.com

Sekreterare:
Tekn dr Magnus Ruding
Styrmansgatan 19, 114 54 Stockholm
tfn: 08-782 41 17
mobil: 070-682 41 17
e-post: magnus.ruding@fmv.se
avd v (annan vetenskap av betydelse
för rikets säkerhet och försvar)

Ordförande:
Generaldirektör Marie Hafström
Gårdsvägen 9, 182 75 Stocksund
mobil: 0708-553 441
e-post: marie.hafstrom@hotmail.com
Sekreterare:
Chefsjurist Stefan Ryding-Berg
Förvarsmakten hk, 107 85 Stockholm
tfn: 08-788 80 94
e-post: stefan.ryding-berg@mil.se
avd vi (säkerhetspolitisk vetenskap)

Ordförande:
Ambassadör Mats Bergquist
Bergsgatan 16, 4 tr, 112 23 Stockholm
tfn: 08-651 60 64
mobil: 073-339 33 60
e-post: mats.bergquist@vxu.se
Sekreterare:
Överste Jan Blomqvist
Stefan Löfvings väg 33, 185 41 Vaxholm
tfn: 08-541 364 10
e-post: jgblomqvist@telia.com

Innehåll
Handlingar
Amerikansk säkerhetspolitik med marina ögon............................................................... 5
Inträdesanförande i KKrVA avd II den 19 april 2008
av Bengt Lundgren
Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska utveckling efter det kalla kriget . ................... 15
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 12 mars 2012
av Jan Hyllander
The Nature of the Beast: Den nationella identitetens påverkan på USA:s strategi.......... 29
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 8 maj 2012
av Lars Helmrich
Rysk militärreform under Serdjukov............................................................................. 47
Försvarspolitiskt beslutsfattande och utmaningar framöver
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 4 oktober 2011
av Carolina Vendil Pallin

Diskussion & debatt
Slagteknik och självtillit ............................................................................................... 59
Närkamputbildningens psykologiska effekter
av David Bergman
Om ”Erlander och den besvärliga neutraliteten”........................................................... 67
av Björn Körlof
När kulturer möts......................................................................................................... 78
Hur försvar och näringsliv kan stärka varandra
av Stefan Gustafsson
Vad är Key Leader Engagement? .................................................................................. 89
Från militärt modeord till operationsplanering
av David Bergman
Luftförsvarets utveckling på lång sikt . ......................................................................... 94
Betydelsen av luftvärn med lång räckvidd
av Claes Sundin
FB 2015 – ett beslut under osäkerhet.......................................................................... 108
av Lars Wedin
Intelligence.................................................................................................................. 122
by Ove Pappila

N r 3 ju l i / s ep t embe r 2012

Kommentarer till Carl Björemans genmäle.................................................................. 126
av Bengt Gustafsson
Operationskonst.......................................................................................................... 129
av Ove Pappila
Per Albin utan åthävor................................................................................................ 138
av Olof Santesson
En försvarsmakt i förändring och anpassning ............................................................ 141
”Ofreden vinns mellan krigen”
av Stephan Persson Tyrling
Ett försvar grundat på Den Hårda Kärnan ................................................................. 149
av Lars G Persson, Bengt Lönnbom och Jan Wickbom
Om samverkan i krishantering.................................................................................... 156
Kommentarer från MSB
av Svante Werger
Försvarsmaktens förnyelse eller förfall ....................................................................... 159
Referat och egna tankar efter ett vittnesseminarium av Helge Löfstedt

Litteratur
Klassisk militärteori för våra dagar............................................................................. 164
av Per Edling
Bok om akademiseringen borde inte ha getts ut ......................................................... 168
av Håkan Edström
Att skriva regementshistoria ....................................................................................... 172
av Arvid Cronenberg
Porträtt av ung säkerhetsleverantör............................................................................. 177
EU 2006 inför Libanonkriget och i Kongo
av Olof Santesson
När dimridån går upp................................................................................................. 180
av Petter Wulff
Rysk militär förmåga i utveckling............................................................................... 183
av Tommy Jeppsson
Litteraturöversikt........................................................................................................ 188

4

HANDLINGAR

Amerikansk säkerhetspolitik med marina
ögon
Inträdesanförande i KKrVA avd II den 19 april 2008
av Bengt Lundgren

när man studerar USA är det viktigt att
ha i åtanke att landet inte är en förlängning av Europa. ”USA består av människor
som lämnat Europa för att de inte vill vara
som européer. De som fortfarande vill vara
européer kallar vi för kanadensare”. (New
York Times, March 2006)
Det amerikanska samhället skiljer sig
mycket från vårt eget och har utvecklats från ett antal idéer om självständighet och frihet. Var och en ska kunna utöva
sin religion och leva sitt liv utan inblandning från någon överordnad makt. Bland
grundarna av nationen och under frigörelsen från England fanns länge tankar på att
helt upplösa staten när målen om oberoende och självbestämmande uppnåtts. Stor
misstänksamhet råder fortfarande mot inblandning i personliga förhållanden eller
affärer. Medier vill ofta skildra amerikanen som världsfrånvänd och ointresserad
av vad som händer utanför landets gränser, som konservativ i sitt tänkande och
hängiven materiell konsumtion. Sällan talas det om religionens betydelse, familjevärden eller ideellt engagemang. USA är ett
samhälle som fortfarande präglas av förhoppningsfullhet och en dröm om att få
det bättre. Framtiden ses som en möjlighet,
inte som något hotfullt. I de amerikanska
idealen kan man också finna grunden till
det politiska tänkandet och därmed grun-

den till att politiken ofta mer präglats av
isolationism än stormaktsambition och där
större vikt ofta läggs vid lokalpolitik än på
utrikespolitik.
Amerikansk politik börjar mycket närmre medborgaren än vad svensk politik gör.
Här finns ett personvalssystem där man
kandiderar inte bara till politiska mandat utan även till samhällsviktiga positioner som polischef, brandchef och rektor.
Politiska program går därför ofta ut på att
tillgodose de behov som finns allra närmast
väljaren. Den nationella politiken är följaktligen ofta underordnad den lokala och
man vinner inga amerikanska val på utrikespolitiska frågor. Det är mot denna bakgrund man ska se amerikansk säkerhetspolitisk historia och de säkerhetspolitiska intressen man har.
Detta inträdesanförande belyser genom
exempel hur marinen historiskt sett har
använts för att tillgodose USA:s säkerhetspolitiska intresse. Men kommer vi även i
framtiden att kunna förlita oss på en amerikansk närvaro och en vakande amerikansk
hand över Europa eller kommer USA:s fokus fortsättningsvis riktas mot andra delar
av världen?
”The Maritime Strategy is about Security,
Stability and Seapower. The strategy focuses on opportunities – not threats; on optimism – not fear; and on confidence – not
5
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doubt. It recognizes the challenges impo
sed by the uncertain conditions in a time
of rapid change and makes the case for
the necessity of U.S. seapower in the 21st
Century. Seapower is the unifying force and
common denominator that enables global
security, stability and prosperity.” (Amiral
Mike Mullen (då CNO) vid US Naval War
College i april 2007)

USA-marinens roll i ett
historiskt perspektiv
När frihetshjältarna lade ner vapnen åter
vände de till ett agrart samhälle. Indus
trialisering hade dock så sakta börjat komma igång och en omfattande handel bedrevs med främst Europa. Handeln var
under stark tillväxt och ökade fem gånger mellan 1790 och 1807. Samtidigt skedde en mycket liten uppbyggnad av sjöfart
och flotta trots att handeln över haven var
så omfattande. Under de fyra första decennier utkämpade den amerikanska republiken fyra krig, två mot Storbritannien, ett
mot Frankrike och ett mot Tripoli. Tre av
dessa rörde utrikeshandel och klargjorde
tydligt att USA var en nation som var beroende av handel och därmed av havet och
av sjöfart.
År 1815 bodde 85 procent av landets
befolkning längs Atlantkusten och alla befolkningscentra låg vid vatten. Vägnät och
kommunikationer var dåligt utbyggda och
någon egentlig förändring från kolonialtiden hade inte skett. Det välstånd som hade
byggts upp grundade sig på jordbruksprodukter som odlats i områden nära vatten
och fraktats på haven.
Handeln blomstrade längs USA:s kuster och mellan Europa och USA. En begynnande handel med orienten tog sin början från Stilla Havskusten och amerikanska träfartyg rankades som de kvalitets6

mässigt bästa i världen. Under hela denna
tid dominerade dock fortfarande handeln
med Storbritannien. Landet fortsatte samtidigt att växa västerut, genom krig mot
Mexico som tvingades avträda landområden, genom köp av land, genom inmutning
av vildmark och genom undanträngande
av ursprungsbefolkningen.
Den marina utvecklingen innebar fartyg
av stål som drevs av ånga. Trots detta höll
amerikansk örlogs- och handelssjöfart fast
vid trä och segel. Tidiga och innovativa
projekt inom ramen för marin utveckling
lät inte övertyga en flotta som mestadels
patrullerade världshaven i jakt på pirater,
skyddade handelssjöfart och deltog i vetenskapliga och diplomatiska expeditioner.
Motsättningarna mellan en industrialiserad norddel och en feodal syddel ledde
till slut till en konfrontation med katastrofala följder, det nordamerikanska inbördeskriget. Ett krig som huvudsakligen var
landbaserat men som även fick omfattande
återverkningar på USA:s marina utveckling
under kommande decennier. Precis före inbördeskriget gick två tredjedelar av amerikansk utrikeshandel på amerikanska fartyg.
I slutet av seklet hade denna andel minskat
till mindre än en tiondel. Flottan var vid
krigets utbrott liten och huvudsakligen en
seglande träfartygsflotta även om en brokig samling mindre järn och ångskepp också fanns. En handelsblockad sattes omedelbart igång. Inledningsvis var denna inte
så effektiv, men mot slutet av kriget hade
nordstaterna nästan helt skurit av sydstaternas tillflöde av materiel.
Under kriget ökade US Navys styrka
snabbt, från knappt etthundra till över
sexhundra fartyg varav många ångdrivna.
Erfarenheterna från kriget var många. På
marin sida karakteriserades förändringarna av övergången från segel till ånga, från
trä till stål, men också av det faktum att
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handelsfartyg inte längre enkelt kunde göras om till krigsfartyg. Det stod också klart
att också att för att göra en blockad effektiv behövde man inte bara behärska kustområdena utan man behövde även en ”sjögående flotta”. Kontroll av sjövägarna var
och är en av grundförutsättningarna för att
kunna bedriva fri handel.
Efter kriget blomstrade utrikeshandeln
och växte med 400 procent mellan 1865
och 1897. Den största delen av utrikeshandeln gick fortfarande på fartyg, men inte
längre på amerikanska fartyg.
I över hundra år hade den inrikespolitiska debatten pågått om USA:s flotta enbart skulle syssla med sjöfartsskydd, patrullering och jaga pirater eller bli något
mycket mer, en symbol för nationens styrka och därmed kunna verka som ett säkerhetspolitiskt instrument. Vid mitten
av 1880-talet beslutade man delvis i ljuset av andra länders marina upprustning
slutligen om ett omfattande nybyggnadsprogram. Det spansk-amerikanska kriget
1898 markerade också en förändring av
amerikansk säkerhetspolitik och ett övergivande av ”Monroedoktrinen”, som inneburit att man inte skulle blanda sig i politiken kring de redan existerande kolonierna.
Nu gick man i krig av moraliska skäl för
att befria Kuba och Filippinerna från vad
som uppfattades som förtryck. Flottan visade för första gången sin effektivitet både
i direkt krigföring och för försvar av försörjningslinjerna och landet bevisade både
sin vilja och sin förmåga att vara en aktör
på världsarenan.
Under åren fram till första världskriget
igångsatte man ett stort nybyggnadsprogram kallat ”The New Navy”. Försvaret av
nationen skulle ske till sjöss. Huvuddelen
av flottan skulle utgöras av tunga slagskepp, men även nya innovationer som tor
pedbåtar, ubåtar, jagare och minfartyg in-

fördes. 1910 lyckades man för första gången starta ett flygplan till sjöss. Amerikas
vilja att bli en stormakt befästes genom
världsomseglingen med den ”vita flottan”
1907–1909 bestående av 16 stycken slagskepp.
Vid första världskrigets utbrott hade den
amerikanska flottan således redan utnyttjats för att främja tre vitala intressen – frihandel, frihet från förtryck jämte maktbalans gentemot övriga stormakter.
Under första världskrigets inledning försökte USA vara neutralt och tvinga övriga nationer att fullfölja ingångna avtal om
begränsningar i sjökriget enligt London
deklarationen från 1909. Storbritanniens
ovilja gjorde dock att man fick nöja sig
med att påpeka för de krigförande nationerna vikten av att följa krigets lagar. Det
var uppenbart att USA ännu inte förfogade
över en flotta som hade möjlighet att stödja
dess politik på den internationella arenan
och till fullo stödja amerikanska intressen. President Wilson gav därför marindepartementet i uppdrag att ta fram ett program som skulle göra ”US Navy till världens ojämförligt mäktigaste flotta” vida
överlägsen Storbritanniens och Tysklands
sjöstyrkor. Detta ledde till ett nybyggnadsprogram där 156 fartyg skulle konstrueras under en tidsperiod av tre år. Under
första världskriget insåg man dock att det
var viktigare att kunna bekämpa det tyska ubåtshotet än att bygga en flotta bestående av slagskepp. Följaktligen omprioriterades nybyggnadsprogrammet och istället konstruerades ett stort antal mindre fartyg, som var användbara för bland annat
eskortering.
När kriget var slut och krigströttheten
och eftertanken drabbade nationen övergav man en del av det omfattande nybyggnadsprogram som beslöts under kriget, och
något världsherravälde byggt på stormakt7
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sambitioner till sjöss enligt Wilsons plan
förverkligades aldrig. Dock hade man under kriget byggt upp en stor handelsflotta
och i början av 1920-talet gick återigen 25
procent av världshandeln på amerikanska
fartyg. USA pendlade under dessa år utrikespolitiskt mellan en vilja att vara neutralt
gentemot övriga stormakter och en samtidig strävan efter ökat inflytande.
Ett flertal nedrustningskonferenser under
mellankrigstiden försökte begränsa kapprustningen. När Franklin D Roosevelt blev
president påbörjade man dock nästan omedelbart en uppbyggnad av flottan till den
maximala storlek som bestämts i ingångna
rustningsavtal. När rustningsbegränsningsavtalen inte förnyades 1936 påbörjade såväl Tyskland, Japan som Storbritannien
omfattande nybyggnadsprogram. USA förhöll sig inledningsvis tveksamt till denna
kapprustning, men efter det att Japan invaderade Kina 1937 igångsatte även USA en
omfattande nybyggnation där nästan samtliga fartyg var avsedda för Stilla havet.
Vid andra världskrigets inledning bedömde man det otroligt att Amerika skulle bli indraget i kriget, men successivt insåg man att de allierades situation började bli ohållbar. 1940 började man därför
bygga en ”two-ocean navy”. USA skulle i
och med detta få resurser att möta fientliga
hot på två fronter samtidigt. Kriget ställde nya krav på taktisk och teknisk utveckling. Först måste ubåtshotet i Atlanten neutraliseras så att förbindelserna till Europa
säkrades. Konvojering tillsammans med
nya tekniska system som radar och sonar
gjorde att man lyckades bättre att hålla
ubåtarna i schack och med landets enorma produktionskapacitet åstadkom man
långt mer tonnage än vad axelmakterna
lyckades sänka. I Stilla havet var man inledningsvis tillbakapressad och bedrev ett
ubåtskrig likt Tyskland. Här kom ganska
8

snart hangarfartygen och det fartygsbaserade flyget att dominera sjöslagen.
När kriget vände växte behovet av landstigningstonnage och kustbeskjutningsförmåga, något som återigen gav slagskeppen
en viktig roll. Betydelsen av framskjutna
baser blev stort när man skulle föra krig
över enorma ytor och mot slutet av andra
världskriget förfogade USA över nästan
200 baser i Stilla havet. Strategiskt försökte man undvika ett samtidigt tvåfrontskrig under devisen ”Atlanten först”. Andra
världskriget befäste USA:s ställning som en
av världens stormakter, mycket tack vare
den formidabla förmågan att bygga upp
och använda marin slagkraft.
På fyra år efter världskrigets slut avrustades 80 procent av styrkorna. Det var
den flygburna atombomben som dominerade det strategiska tänkandet under dessa
år. Användningen av hangarfartygsbaserat
flyg under Koreakriget visade dock återigen på betydelsen av flottan och i takt med
att USA började anta en utrikespolitik som
var nära relaterad till den nationella säkerhetsstrategin, där diplomati kombinerades
med militär styrka, vilket gjorde framskjuten basering av flottstyrkor till ett viktigt
instrument. När de första stora hangarfartygen togs i bruk vid mitten på 1950-talet
blev dessa kärnan i de framskjutna flottstyrkorna. Samtidigt flyttade president
Eisenhower försvarsprioriteringarna till
kärnvapen och doktrinen om ”massiv vedergällning”. Härmed ifrågasattes också flottans roll för ett kort tag innan det blev uppenbart att långt från alla konflikter kunde
lösas med kärnvapen. Utvecklingen av robotteknologi banade också väg för ubåtsburna interkontinentala kärnvapenmissiler.
Atomubåten blev därmed ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument.
De tre krig USA utkämpade från andra
världskriget och fram till 1990 var huvud-
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sakligen land- och luftkrig där flottan spelade en avgörande men understödjande roll,
genom bl a flygoperationer, kustbeskjutning, förnödenhetsförsörjning och amfibieoperationer. Samtidigt fick flottan agera ”världspolis” i en rad mindre konflikter.
Under Ronald Reagans presidentperiod
började återigen en omfattande uppbyggnad av flottan med målsättningen att skapa en 600-fartygsflotta stark nog att kunna klara av strategin med framskjuten basering och samtidigt både maktbalansera
Sovjetunionen och lösa regionala konflikter. 1989 lade US Department of the Navy
fram en vitbok för kongressen som visade
att av de 240 kriser nationen hade svarat
på sedan 1945 hade flottan varit inblanda
i 212. Flottan hade byggt upp en förmåga
för bibehållen konventionell avskräckning
och man hade en styrka designad för situationer av ”våldsam fred”.
Efter det kalla krigets slut har dock flottan haft svårt att definiera sin roll samtidigt som dramatiska reduceringar skett
och fortsatt förväntas ske. Antalet fartyg minskade från 526 år 1991 till 318
år 2000. Under Gulfkriget spelade flottan ånyo en viktig roll, men man insåg att
medan flygvapnet och armén integrerats
kring AirLand Battle-doktrinen hade marinen bedrivit sin egen utveckling. I ljuset av
detta utvecklades doktrinen ”From the sea”
som vidarefördes till ”Forward… from the
sea”. Det är en doktrin som innebär framskjuten närvaro och resurser för att kunna
göra omedelbara insatser och utgör grundtanken i flottans verksamhet. Konceptet
förfinas slutligen i ”anywhere … anytime”.
Sedan Sovjetunionens kollaps och det
kalla krigets slut har US Navy’s prioriterat
framskjuten basering med förmåga att utkämpa krig och att avskräcka. Skulle detta misslyckas kan man tillsammans med
Marinkåren omedelbart sätta in styrkor

på land, till sjöss och i luften. Till sjöss är
man alltid beredd att utöva kontroll över
ett havsområde och utöva herravälde till
sjöss. Med ubåtsflottan vidmakthåller man
avskräckning. Slutligen har man kapacitet för sjötransporter till avlägsna områden
där konflikter uppstått.

Omvärldspolitiskt läge utifrån
ett amerikanskt perspektiv
I Europa finns några av USA:s äldsta, närmaste och viktigaste allierade. Det är länder med en uttalad gemensam värdegrund.
Här finns ett unikt samarbetsforum genom Nato och dess partnerländer. De flesta länder i Europa är dessutom integrerade
i EU, en organisation som USA har goda
förbindelser med. Tidigare huvudfienden
Sovjetunionen har kollapsat och ur dess
spillror har Ryssland växt fram. Dess försök att återta supermaktsstatus har hittills
misslyckats, mestadels på grund av resursbrist, men landet sitter på unika naturtillgångar i stor mängd, som rätt utnyttjade
kan ge landet och befolkningen ett enormt
välstånd. Framväxten av ett starkt, självständigt och demokratiskt Ryssland som
kan vara en pålitlig partner i kampen mot
terrorismen är en central fråga för USA.
Förhållandet till Ryssland har under de senaste decennierna varierat mellan öppenhet och kyla.
Kina håller idag på att utvecklas till
USA:s viktigaste handelspartner. Den kinesiska ekonomin är under enorm tillväxt
och landet satsar oerhörda summor på infrastruktur och fortsatt tillväxt genom utbildning och forskning. Kina är dock ett
land med begränsad öppenhet och insyn,
dåligt hänsynstagande till mänskliga rättigheter och en ekonomi som är en kombination av planekonomi och marknadsekonomi. Försiktiga försök görs att påver9
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ka Kina i riktning mot demokrati. Det ekonomiska beroendet gör dock att man försöker undvika direkt konfrontation kring
frågor om mänskliga rättigheter och politisk utveckling. Oron över att ånyo behöva
konfronteras av en likvärdig motståndare
gör att man med viss oro följer Kinas militära upprustning. Denna sker visserligen
utifrån en blygsam nivå, men med stöd av
stora ekonomiska resurser.
Indien är en av Asiens snabbast växande ekonomier och på väg att bli jordens folkrikaste stat. Indien är också världens största demokrati. Trots en fantastisk tillväxt brottas landet med stora fördelningspolitiska problem och en stor del
av landets befolkning lever i fattigdom.
Säkerhetspolitiskt har Indien haft goda relationer med Ryssland och ett omfattande
militärt utbyte sker dessa länder emellan.
Gränskonflikten med Pakistan är en komplicerad situation som rymmer många historiska problem. I de flesta sammanhang
räknas dock Indien av Washington som en
partner.
Mellanöstern är och förblir en region
med stora och ibland fundamentala politiska motsättningar. USA har allianser med
många länder i regionen, även om flertalet
inte delar de amerikanska värdegrunderna
om demokrati och mänskliga rättigheter.
En positiv utveckling av Irak är naturligtvis en nyckelfråga, men även utvecklingen i
Iran är av stor betydelse. Israel, USA:s viktigaste partner i Mellanöstern och dess utsatta position har varit en amerikansk hjärtefråga sedan staten bildades. Historiska
band och en stor judisk befolkning i USA
verkar som ett effektivt påtryckningsmedel för att bibehålla amerikanskt intresse
och inflytande i regionen. Mellanöstern ses
också som centrum för uppbyggnad av terrorism. Här finns områden där terrorister
tränas med vissa regimers goda minne och
10

många terrorister rekryteras ur den fattiga
befolkningen eller ur flyktingläger.
I Sydostasien finns viktiga partnerländer
som Indonesien, Thailand och Filippinerna,
men också länder som har politiska eller
demokratiska problem. Ekonomierna är
på de flesta håll under snabb utveckling
och allt fler människor får del av ökat välstånd. Man ser dock med viss oro på den
militära uppbyggnad som sker i regionen.
USA deltar i och stödjer ett antal samarbetsorgan i regionen.
Afrika är en region under stor omvälvning. Det är dock mycket stor skillnad länderna emellan, så någon generell bild är
svår att ge. Staterna norr om ekvatorn är
totalt sett mer utvecklade än länderna längre söderut, med undantag för Sydafrika.
Genom ambitionen att bygga upp en ledningsstab med ansvar för bältet runt ekvatorn (Afrika, Asien) visar USA tydligt på
ett ökande intresse för regionen och för
dess utveckling. Här finns både politiska
och ekonomiska intresse, varav ett huvudintresse är att balansera Kinas expansiva
Afrikapolitik.
USA är den dominerande makten på den
amerikanska kontinenten. Gränsande till
USA finns landets allra viktigaste samarbetspartners Canada och Mexico. Genom
sin närhet, de långa gemensamma gränserna, gemensam infrastruktur och ett dagligt utbyte av miljoner människor är dessa
länders utveckling helt avgörande även för
amerikansk utveckling och säkerhet. Stora
satsningar görs på att bekämpa brottslighet och stötta demokratiska regeringar i
Mexico i syfte att öka den regionala stabiliteten.
Utöver rent geopolitiska faktorer finns
ett stort antal frågor och problem som berör många av jordens länder även om man
bortser från deras geografiska läge. I en
alltmer globaliserad värld blir det svåra-
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re och svårare att isolera ett problem till
ett område. Handel och samfärdsel följer
mönster och vägar som idag tar lite hänsyn
till nationella gränser. Världens ekonomier
är mer eller mindre sammanflätade vilket
medför att oro på ett ställe lätt skapar konvulsioner på ett annat. Klimatförändringar
och miljöförstöring tar inga nationella hänsyn utan breder ut sig oavsett hur kartan
ser ut. Pandemier och sjukdomar sprids
idag mycket snabbt via moderna kommu
nikationer och genom utbyte och möten
mellan människor. Nyheter blir omedelbart kända över hela jorden och manipulering av dessa kan få mycket allvarliga
konsekvenser om beslut fattas på felaktig
eller emotionell grund. Internationell kriminalitet som styrs från mäktiga organisationer såsom människohandel och narkotikasmuggling drabbar nästan alla jordens
länder. I kriminellas fotspår följer korruption, vilken är allmänt utbredd i många av
jordens nyare och mindre stabila statsbildningar. Slutligen måste också ansvaret att
förvalta och hushålla med våra gemensamma resurser nämnas där alla jordens stater
har ett ansvar, det gäller havsområden, polarområden, luften och rymden.

Militärstrategiskt perspektiv
och marinens roll
Även om europeisk säkerhet även i framtiden kommer att vara viktig för USA är det
utan tvekan så att andra och mindre stabila regioner kommer få ökad uppmärksamhet. USA har ett fundamentalt intresse
av ett starkt och stabilt Europa och kommer för överskådlig framtid att vara engagerat i regionen och dess utveckling. Fokus
håller dock successivt på ändras i riktning mot Asien med dess snabba ekonomiska utveckling och omfattande handel
med USA. Stillahavsregionen och Asien är

nyckelområden inte bara för amerikansk
säkerhet utan också för att säkerställa förutsättningarna för den amerikanska livsstilen. Partnerländer som Japan, Sydkorea,
Filipinerna, Thailand och Australien kommer öka i betydelse samtidigt som vikten
av goda förbindelser med Kina, Indien och
Indonesien blir allt tydligare. Militärt sett
och i jämförelse med USA har dessa länder i dagsläget blygsamma resurser, men en
allt större andel av det växande ekonomiska välståndet används för upprustning och
även om tillväxten är från blygsamma nivåer sker den snabbt och mot en högteknologisk nivå.
I mellanöstern och mindre Asien kommer även fortsättningsvis kriget mot terrorism att stå högt på dagordningen.
Övergången till begreppet ”det långa kriget” återger verkligheten bättre än drömmarna om ett snabbt slut. En positiv utveckling i länder som Irak och Afghanistan
är av fundamental betydelse både för amerikansk säkerhet liksom också för landets
trovärdighet. Även om man försöker tona
ner den militära närvaron och övergå till
uppbyggnad av civila institutioner kommer
det att ta lång tid innan man kommer att
kunna lämna området.
Konflikten mellan Israel och Palestina
har historiskt varit en viktig angelägenhet för amerikanskt intresse och kommer förmodligen under överskådlig framtid gälla en av byggstenarna för ett fredligt
Mellanöstern.
På den amerikanska delen av jordklotet är USA utan tvekan det största och
mest betydelsefulla landet. Undantar man
Venezuela så söker de snabbt växande länderna i Latin- och Sydamerika ett gott samarbete med USA. Snabbväxande Brasilien
håller på att utvecklas till en viktig handels
partner och är den naturliga ledaren på
södra halvklotet.
11
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Att nationell säkerhet kommer stå högt
på agendan i amerikansk politik även framöver är ingen speciellt kontroversiell gissning. Att förebygga och möta hot mot nationens överlevnad kommer att vara centralt för varje president och hans administration. De väpnade styrkorna har en nyckelroll för att tidigt kunna möta hot och begränsa deras utbredning innan de når USA.
Maktprojicering kommer därför även i
framtiden att vara ett viktigt säkerhetspolitiskt instrument. Denna kan ske från baser på land, med hjälp av fartyg eller genom flyginsatser. Förmågan att kunna vara
på plats under lång tid utan att behöva ianspråkta något landområde ger i detta sammanhang flottan en unik roll. Hangarfartyg
utgör idag och kommer under överskådlig
framtid att vara kärnan kring vilket man
bygger flottstyrkor och utövar ”Power
projection”. Att kunna etablera herravälde till sjöss och understödja operationer på
land är idag viktigare än att kunna genomföra regelrätta sjökrigsföretag. Det är inte
sjöslaget utan kriget på land som är dimensionerande (”Forward from the sea”). Det
handlar till stor del om expeditionär förmåga och förmåga att verka kustnära.
70 procent av jordens yta är täckt av vatten, 80 procent av jordens invånare bor vid
eller i anslutning till kusten och gemensamt
för världshandeln både förr och nu är att
den går på fartyg över haven. Uppemot 90
procent av världshandeln sker över haven.
I en värld som blir alltmer känslig för avbrott utgör skydd av viktiga handelsvägar
en central uppgift. Varje avbrott i världshandeln kommer direkt att påverka ekonomin och därmed det amerikanska samhället. Det ekonomiska välståndet grundas på
en omfattande utrikeshandel.
Efter andra världskriget har en tydlig
förskjutning av handelsmönster och volymer skett från Europa till Asien och Stilla
12

Havsområdet. De för amerikansk del viktigaste handelsflödena går idag mellan
den amerikanska västkusten och länderna
i Asien, samtidigt som betydelsen av länderna i Syd- och Latinamerika har ökat.
Persiska viken framhålls ofta som central
för USA av oljeskäl, men faktum är att endast cirka tio procent av USA:s oljekonsumtion kommer från Persiska Viken, dock är
det tveklöst så att en konflikt här påverkar
världsmarknadspriset på olja och därmed
världsekonomin. Sjöfartsskydd och skydd
av sjövägarna kommer således även framöver vara en viktig uppgift för att trygga
välståndet i världen. Marinen är naturligtvis en nyckelspelare för att lösa dessa uppgifter.
Det tog lång tid innan USA valde att
blanda sig i den internationella händelseutvecklingen av annan anledning än frågor rörande det egna territoriet, men när
man gjorde detta var mänskliga rättigheter en av drivkrafterna. Första gången en
militär operation genomfördes i frihetens
tecken var när spanjorerna tvangs lämna
Kuba och Filipinerna i slutet av 1800-talet. Alltsedan dess har USA understött befrielsekamper både direkt och indirekt över
hela världen. Syftena kanske inte alltid har
varit så ädla som de först verkar utan ofta har de funnits realpolitiska förtecken
och en högst amerikansk tolkning av vad
som vore ”bäst” för en annan nation. Det
går dock inte att bortse från att frihet och
demokrati är återkommande teman som
grund för politiska och militära ställningstagande. Förmågan att kunna göra humanitära insatser och ge katastrofhjälp har
ständigt varit en uppgift för det amerikanska försvaret. Att stora resurser snabbt kan
lyftas på plats visades både under tsunamin
i Thailand och under orkanen över Haiti.
Flottan kommer alltid att spela en viktig
roll när nationen gör humanitära insatser.
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Amfibiehangarfartyg med marinkårsbataljoner kan snabbt sättas in för att återupprätta fred och ordning.
Överordnade de strategiska vägvalen
ligger de säkerhetspolitiska målen. Insikten
finns om att
förebygga konflikter är lika viktigt som
att vinna dem. Vetskapen om att samarbete och förtroende inte kan framtvingas utan
är företeelser som växer fram genom långvarigt engagemang inom ett område och
genom olika initiativ. Genom att bygga allianser skapar man kollektiv säkerhet och
genom att inbjuda till partnerskap minskar
man risken för konfrontation. Ett av de tidigaste exemplen på framskjuten närvaro
var den flodpatrullering man gjorde i Kina
1903. Det visade tydligt på en ambition att
vara en aktiv spelare i olika skeeden runt
om vår jord. I takt med att man idag minskar sin fysiska närvaro iland ökar betydelsen av de marina styrkorna som snabbt kan
förflyttas till ett konfliktområde eller utöva
påtryckning från sin position på havet.
Inom ramen för supermaktsstatus ryms
slutligen den nukleära dimensionen. Atom
ubåtar är dolda och effektiva vapenbärare,
men även ytfartyg och hangarfartygsbaserat flyg som kan insätta taktiska kärnvapen stödjer USA:s kärnvapendoktrin.

Sammanfattning och slutsatser
USA:s säkerhetspolitiska intressen kommer även i framtiden vara utgångspunkten för ett globalt engagemang. Nya maktcentra och intresseområden ställer nya
krav på diplomatiska och militära initiativ för att bygga långsiktiga, hållbara och
trygga relationer. En förskjutning av fokus
från Europa och Ryssland mot Kina, Asien,
Mellanöstern och Afrika har skett sedan det
kalla krigets slut och kommer att fortsätta,
något som bekräftas av säkerhetsstrategier,

politiska uttalande och redan genomförda
förändringar och styrkedispositioner.
Säkerhet skapas genom samarbete och
uppbyggnad av gemensamma institutioner,
men också genom att minska de ekonomiska klyftorna i världen. Kampen mot terrorism är fortfarande central och förs på alla
fronter både hemma och borta. Genom att
stödja demokratisk utveckling och länder
som är på väg i demokratisk riktning skapar man förutsättningar för en mer stabil
världsordning.
Målet för alla ansträngningar är ytterst
att trygga möjligheterna för amerikanen
att behålla och utveckla sin livsstil i form
av religionsfrihet, yttrandefrihet, demokrati och ekonomiskt välstånd. Samtidigt finns
också en ambition att erbjuda fler människor på jorden möjlighet att välja och om
så önskas att leva utifrån den amerikanska
värdegrunden.
Den ekonomiska utvecklingen i världen
är avgörande även för utvecklingen i USA.
Det är därför ett grundläggande amerikanskt intresse att vara med och skapa stabila ekonomiska system, tillväxt, utveckling, fri handel och utbyte mellan olika regioner i världen.
För att förverkliga de säkerhetspolitiska målen används en kombination av politiska, diplomatiska, ekonomiska och militära medel. Som världens enda kvarvarande supermakt har USA resurser att utnyttja militära maktmedel över hela jorden för
att stödja diplomatiska och politiska initiativ. Den amerikanska flottan har varit och
är ett effektivt verktyg som kan användas
globalt i hela konfliktskalan och för att lösa en mängd skilda uppgifter. Genom sin
blotta existens och förmåga till framskjuten uthållig närvaro kan den påverka aktörer och snabbt göra insatser för att möta
olika typer av hot. Det är ingen avancerad
gissning att den även i framtiden kommer
13
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att spela en betydande roll för amerikansk
politik och maktprojicering.
Uppgifterna som man förväntas lösa är
oförutsägbara, men kärnan i strategin är
att var på plats redan innan något händer.
Detta kräver storlek, uthållighet och en
uppsättning av plattformar som på ett flexibelt sätt kan anpassas mot aktuell uppgift.
Att den amerikanska marinens uppbyggnad även fortsättningsvis kommer utgå
från hangarfartygsstyrkor, med tillhörande
resurser i form av ytfartyg, ubåtar och amfibiefartyg är därmed ganska troligt.

14

Det fria och öppna havet kommer länge
framöver vara en grundförutsättning för
vår ekonomiska utveckling, vårt välstånd
och vår livsstil. Den amerikanska flottan
kommer finnas där ch lösa uppgifter som
vi inte själva klarar av.
Författaren är kommendörkapten och ledamot av KKrVA.
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Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska
utveckling efter det kalla kriget
Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 12 mars 2012
av Jan Hyllander

inledningsvis vill jag understryka att
det jag framför helt och hållet är min egen
beskrivning och analys, förvisso präglad av
olika befattningar i Regeringskansliet.
För att ge mitt perspektiv på Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska utveckling
efter det kalla kriget har jag valt en något
pretentiös ansats som bygger på en hypotes
om paradigmskiften och en policyutveckling som bara delvis återspeglar respektive
paradigm. Till skillnad från vetenskapshistorikern Thomas Samuel Kunhs ursprungliga och mer strama vetenskapliga definition av paradigm och paradigmskiften tillämpar jag en mer modern och lös definition. Med paradigm avses i detta sammanhang ett system av förhållanden som sätter
gränser och talar om hur man ska uppföra
sig innanför gränserna för att vara framgångsrik. Ett paradigmskifte sker när det
finns tillräckligt många observationer som
inte kan förklaras med de vanliga förklaringsmodellerna och när man inte kan lösa
problem med gamla tankar. När det finns
alternativa förklaringsmodeller blir policyutvecklingen särskilt komplicerad. Med
utgångspunkt i det kalla krigets paradigm
har vi enligt min uppfattning, genom skiften, glidit över i det paradigm jag kallar
Globalisering och Geopolitik. Under cirka
20 år har vi haft en säkerhets- och försvarspolitisk utveckling från neutralitetspolitik

med ett värnpliktsbaserat territorialförsvar,
till en solidaritetspolitik med ett professionellt insatsförsvar och vilande värnplikt.
Utvecklingsresan har inte varit, och är inte
oproblematisk. Det beror dels på svårigheterna att uppmärksamma och dra slutsatser av pågående förändringar, dels på att
vi människor har filter som reglerar vad
vi ser, vad vi hör, vad vi säger och vad vi
gör; vi skapar olika förklaringsmodeller.
Min bedömning är att det inte råder fullständig enighet kring paradigmskiften och
vad som är rätt policy, vilket inte är konstigt med tanke på att vi befinner oss mitt i
en historisk förändringsperiod som vi ännu
inte sett slutet på. Ingen kan med fullständig säkerhet säga vart vi är på väg. Därför
präglas den allmänna debatten av oenighet
bland politiker, analytiker och den allmänna opinionen.
I det följande finns min egen översiktsbild av paradigm och svensk policy samt en
kortfattad genomgång av respektive period. Anförandet avslutas med några slutsatser och reflektioner på temat var är vi och
vart är vi på väg?

Kallt krig och Geopolitik
Det har skrivits hyllmeter om vilka förhållanden som präglade det kalla kriget och
det råder stor enighet om grundläggande
drag i den perioden. Det internationella sys
15
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temet var relativt statiskt med de två stormaktsblocken som dominerande poler i ett
farligt spänningsfält där Realismen snarare än Liberalismen var den dominerande
skolan i säkerhetspolitiken. Stormakterna
fungerade som en våt filt över potentiella
krishärdar i respektive intressesfärer. I termer av hot handlade det om mellanstatliga
konflikter och risken för ett tredje världskrig med massförstörelsevapen som dominerade hotbildsanalyser.
Svensk policy byggde på en officiell säkerhetspolitisk doktrin med vårt neutralitetspolitiska arv som grundsten. Den klassiska formuleringen var ”alliansfrihet i fred
syftande till neutralitet i krig”. Den komplicerade verkligheten bakom den officiella neutralitetsdoktrinen berörs inte i detta
anförande; det finns som bekant många bi16

drag till analysen, bl a från ledamöter av
denna Akademi. Sveriges militära försvar
byggde på värnplikt och krigsplacering i ett
mycket stort territorialförsvar som skulle
mobiliseras partiellt eller helt i händelse av
kris eller krig. Den svenska försvarsindustrin levererade system och materiel som i
princip inte skulle vara interoperabla med
omvärlden och den inhemska industrin hade rollen som garant för beredskap och uthållighet.
När det gäller FN:s fredsbevarande styrkor bidrog Sverige till de flesta insatserna
som, med några få viktiga undantag, byggde på parternas medgivande i enlighet med
kapitel VI i FN-stadgan. De svenska militära bidragen till FN var ett utrikespolitiskt
instrument och de militära förbanden rekryterades på frivillig grund och fick sär-
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skild utbildning och utrustning med blå
basker i en struktur vid sidan om den reguljära militära organisationen i Sverige.

Efter det kalla kriget
Sovjetunionens och Warszawapaktens
sammanbrott och upplösning innebar slutet för det kalla kriget och dess statiska förhållanden. Istället inleddes en period präglad av dynamik och stor optimism om det
internationella systemets möjliga utveckling. Forna Sovjetrepublikers och ockuperade länders frigörelse samt ett framväxande nytt Ryssland skapade nya samarbetsmöjligheter och utvecklingspotentialen föreföll närmast oändlig. Det bipolära systemet förändrades och stormakternas våta
filt över potentiella krishärdar torkade.
Låsningar i FN:s säkerhetsråd genom de
permanenta medlemsstaternas vetorätt var
inte längre givna på förhand. Liberalismen
och den Demokratiska Freden fick uppsving som skolbildning även om stormakter (men också mindre stater) behöll betydande mått av Realism bakom retoriken.
Sverige blev del av en FN-eufori där det var
svårt att se några gränser för vad som skulle kunna åstadkommas med FN-stadgan
som grund och med OSSE, EU, VEU och
till och med NATO som ytterligare multinationella redskap. Hotbilder handlade
nu inte främst om mellanstatliga konflikter utan om utmaningar i ett bredare säkerhetsbegrepp med ett antal inomstatliga konflikthärdar där den våta filten dunstat. Det forna Jugoslavien och flera afrikanska länder hör till uppenbara exempel,
med humanitära katastrofer som en följd
av konflikterna. Antalet och omfattningen
av fredsfrämjande och humanitära insatser ökade till en aldrig tidigare skådad nivå
med enorma behov av både militära och
civila resurser.

Svensk policy efter det kalla kriget innebar en successiv de facto utveckling bort
från neutralitetspolitiken och den stora militära krigsorganisationen. Sista gången det
kalla krigets svenska säkerhetspolitiska linje deklarerades officiellt var i samband med
att nytillträdde statsminister Bildt presenterade sin första regeringsförklaring 4 oktober 1991.
... den svenska säkerhetspolitiska huvudlinjen, som sammanfattats i uttrycket ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i
krig’, bibehåller sin grundläggande betydelse.

Redan i riksdagens interpellationsdebatt
den 15 januari 1992 tecknar statsministern
dock en bakgrund till förändring. Det gäller de dramatiska händelserna under hösten 1991 då de baltiska staternas självständighet erkändes av Moskva, vänskapsoch biståndspakten mellan Finland och
Sovjetunionen ersattes med fördrag utan
militära förpliktelser. Sovjetunionen upplöstes i december 1991 och Sverige ansökte
i juli 1991 om medlemskap i Europeiska
unionen. Statsministern anförde:
Det är mot denna bakgrund ... som beteckningen ”neutralitetspolitik” inte längre passar som samlad beteckning på vår
utrikes- och säkerhetspolitik ... Den hårda kärnan i vår säkerhetspolitik är fortfarande den militära alliansfriheten med
dess skyldighet att upprätthålla en betryggande självständig försvarsförmåga för
att vi skall kunna vara neutrala i händelse
av ett krig i vårt närområde.

Den nya linjen bekräftades i utrikesutskottets betänkande 28 april 1992. Samtliga
riksdagspartier utom vänsterpartiet stod
bakom den nya nyckelformuleringen:
17
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Sveriges militära alliansfrihet syftande till
att vårt land skall kunna vara neutralt i
händelse av krig i vårt närområde består.

Skillnaden är att ”militära” lades till framför alliansfrihet och att orden ”skall kunna
vara” lades till framför neutralt. Friheten
från ”allianser” preciseras till att gälla frihet från ”militära” allianser. Därmed indikerades att ett säkerhetspolitiskt samarbete med andra länder inte bara är möjligt
utan också önskvärt, en ambition som tog
sikte på det kommande medlemskapet i EU
(1995). När det gäller ”neutraliteten” reducerades den till en handlingsmöjlighet
som man kunde välja eller avstå från, beroende på omständigheterna.
Sveriges tidiga och omfattande engagemang för insatserna i forna Jugoslavien i
regi av det internationella samfundets olika institutioner, inklusive EU, var ett tydligt exempel på den svenska politiska viljan
att bidra till hanteringen av de nya hoten
mot fred och säkerhet i Europa. Säkerhetsoch försvarspolitiska argument var aldrig
tongivande i den allmänna och politiska
debatten inför folkomröstningen och sedermera inträdet i EU, men forna Jugoslavien
blev en möjlighet för Sverige att visa sig
värdig ett framtida EU-medlemskap. På
det militära området beslutade regering
och riksdag, med bred uppslutning, om ett
bidrag med en mekaniserad bataljon (inklusive ett danskt stridsvagnskompani) för
insatser i Tuzla, Bosnien-Hercegovina, inom ramen för UNPROFOR. FN-mandatet
var komplicerat och svårtolkat och tog delvis stöd av kap VII i FN stadgan för att
med våld kunna hantera vissa delar av
de krigsliknande förhållandena i forna
Jugoslavien. De svåra förhållandena och
storleken på den svensk-danska bataljonen
tvingade fram ett helt nytt sätt för Sverige
att rekrytera, sätta samman och öva mili18

tära förband för internationell tjänst. Med
Södermanlandsbrigaden (MekB 10) som
kärna handplockades befäl och nyckelpersoner på frivillig grund till den första bataljonen BA 01. Förråden till vår stora krigsorganisation öppnades för att plocka fram
den bästa tillgängliga materielen som ändå visade sig otillräcklig med beslut om nyanskaffning som följd. De nya förutsättningarna krävde nya lösningar vilket skapade konvulsioner och diskussioner inom Regeringskansliet och Försvarsmakten.
Många betraktade fortfarande internationella insatser som en helt separat verksamhet som inte fick påverka krigsorganisationen och dess förrådsställda utrustning.
Som bekant präglades även 1990-talet
av finanskriser som påverkade diskussionerna om försvarsreformer i kölvattnet av
det kalla krigets slut och den utbredda uppfattningen att de sovjetiska och ryska invasionshotens tid var förbi. I mitten av 90-talet skapade den socialdemokratiska minoritetsregeringen den s k Försvarsberedningen
med representanter för samtliga riksdagspartier. Huvudsyftet var att ta fram säkerhetspolitiska omvärldsanalyser och förslag
inför kommande försvarsbeslut. En förhoppning var att lägga grunden för breda
politiska uppgörelser över blockgränsen,
vilket bara delvis lyckades. Mycket vatten
hade runnit under broarna vilket också skapat tydligare åsiktsskillnader mellan partierna. Socialdemokraterna (S) höll med stöd
av Centerpartiet (C) hårt i den militära alliansfriheten med argumentet att det utgjorde
ett viktigt bidrag till stabilitet med bibehållen handlingsfrihet, medan företrädare för
främst Moderaterna (M) och Folkpartiet
(FP)betonade EU-medlemskapets och
Nato-samarbetets betydelse samt vikten av
att diskutera framtida Nato-medlemskap.
Försvarsbeslutet 1996 kritiserades av M,
FP och Kristdemokraterna (KD) med ut-
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tryck som nedrustningsbeslut och bristan- en vidgad hotbild med ytterligare vidgade
de kvalitativ förnyelse medan S och C för- säkerhetsbegrepp i en allt mer globalisesvarade det som lämpligt mot bakgrund rad värld. Hotbilder handlar nu inte bara
av de nya förhållandena. Partierna drog om mellanstatliga konflikter och inomstatliga konflikthärdar där den våta filten
delvis olika slutsatser av osäkerheten om
Rysslands fortsatta utveckling men för- dunstat. Vi ser en ytterligare förskjutning
enades i den generella uppfattningen att från staters säkerhet till individers säkerSverige jämfört med det kalla kriget be- het och andra hot än de militära. I den lifann sig i en mer gynnsam säkerhetspoli- berala skolans anda betonas skyddet och
tisk situation. Alla talade om internatio- respekten för mänskliga rättigheter och denellt samarbete men med stora skillnader mokrati som centralt, och i detta perspeki synen på EU, VEU och NATO. När det tiv utgör samhället och civilbefolkninggällde det militära försvarets storlek bygg- en både arena och mål för konflikter. Den
de försvarsbeslutet på en anpassningsfilo- 11 september 2001 blev med andra ord
sofi som enkelt uttryckt innebar en bant- det yttersta beviset för det öppna samhälning av försvaret under rådande förhållan- lets sårbarhet med bland annat följden att
den men med förmåga att rusta upp om lä- Bushadministrationen förklarade krig mot
get försämras. Det blev startpunkten på en den internationella terrorismen och att
mångårig diskussion om en anpassnings- Natos art. 5 tillämpades på ett svårförutdoktrin som bland annat kritiserades för sägbart sätt. Under 90-talets slut hade FNatt vara ett sätt att bevara gamla strukturer. euforin och den hämningslösa optimismen
Andra menade att en anpassningsdoktrin om det internationella samfundets möjligrätt tillämpad ger nödvändig flexibilitet. heter att hantera alla konflikter lagt sig.
Sammantaget förefaller det rimligt att be- Visserligen etableras successivt under det
skriva 1996 års försvarsbeslut som inled- nya milleniet inom FN en ny princip om
ningen av en serie komplicerade försvars- ”skyldighet att skydda” (den egna befolkbeslut som successivt lade ned regementen ningen) men de bittra erfarenheterna från
och flottiljer, minskade värnpliktsintaget forna Jugoslavien, Rwanda, Somalia och
och radikalt minskade krigsorganisatio- andra konflikter skapade även nya spännens storlek. Viktiga styrande och dimen- ningar mellan Ryssland och Väst samt melsionerande faktorer var invasionshotets ut- lan Nord och Syd. Med 11 september 2001
tåg, omprioritering från nationellt försvar blossar det temporärt upp en ny sammantill ett insatsförsvar inriktat på internatio- hållning i det internationella samfundet
nella insatser, samt bedömningar av bud- som dock falnar i samband med invasiogetutrymmet som hängde samman med nen av Irak.
Under följande år är trenden tydlig i
kostnaderna för materielbeställningar inmånga länder och multilaterala organisaklusive Gripensystemet som en betydande
tioner. Hotbilder handlar främst om olika
del.
typer av assymetriska hot inklusive terrorism, organiserad brottslighet, internatioGlobalisering
nell narkotikahandel, miljöhot och humaTerroristattackerna i USA den 11 septem- nitära katastrofer. Nationellt och internaber 2001 innebar en tragisk men tydlig il- tionellt etableras samarbetsformer och relustration av vad som ofta beskrivs som former för en mer tvärsektoriell hantering
19
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av utmaningar och hot vilket får konsekvenser för både civila och militära myndigheters samverkan och samordning av
resurser. Försvarsreformer inriktas på att
öka den expeditionära militära förmågan
för olika typer av internationella insatser
och att öka förmågan att bistå det civila
samhället i hanteringen av de nya hoten.
Sveriges policyutveckling tar nya steg
under dessa förhållanden. Med statsminister Göran Persson i spetsen omformuleras den 11 februari 2002 Sveriges säkerhetspolitiska linje av socialdemokraterna,
moderaterna, centerpartiet och kristdemokraterna (FP driver sedan 1999 Natomedlemskapet):
Sverige är militärt alliansfritt. Denna säkerhetspolitiska linje, med möjlighet till
neutralitet vid konflikter i vårt närområde, har tjänat oss väl ... Hot mot freden
och vår säkerhet kan bäst avvärjas i gemenskap och samverkan med andra länder.

Därmed har ”militär alliansfrihet” reducerats till att vara ett sätt att markera att
vi inte är medlemmar av Nato snarare än
att beskriva vad vi är. Sverige värnar om
den transatlantiska relationen och är positivt till utvecklat samarbete med Nato under förutsättning att det inte omfattar bindande ömsesidiga försvarsgarantier. Vidare
bidrar vi aktivt till att vidareutveckla EU:s
gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt de principer som ligger
bakom den föreslagna solidaritetsparagrafen i EU:s arbete med fördragstexter.
Efter 1996 års försvarsbeslut var För
svarsberedningens arbete inriktat på att
inom ramen för s k kontrollstationer genomföra en prövning av det säkerhetspolitiska läget och dess konsekvenser för
totalförsvaret. Baserat på underlag från
Försvarsmakten och Försvarsberedningen
20

var Försvarsbeslutet år 2000 en fortsättning på inriktningen från 1996, d v s från
invasionsförsvar till insatsförsvar med reducerade försvarsanslag. Den samlade bedömning som etableras i början av 2000talet är att
ett invasionsföretag syftande till ockupation av hela eller delar av Sverige inte ter
sig möjligt att genomföra under överskådlig tid, förutsatt att vi har en grundläggande försvarsförmåga. Invasionsförsvaret
utgör därmed inte längre grunden för
totalförsvarsresursernas
utformning.
Avvecklingen och nedprioriteringen av de
verksamheter som direkt inriktats mot att
förbereda landet för att motstå ett brett
upplagt invasionsföretag kan således fortsätta.

En av konsekvenserna är att militär och
civil försvarsplanering för krigstida förhållanden i princip upphör; därmed inleds det som ibland kallas strategisk time-out. Vidare driver globaliseringen och
det svenska försvarets interoperabilitetsutveckling genom Natosamarbetets PFF/
PARP-processer och deltagande i Natoledda insatser fram en omställning och anpassning hos försvarsindustrin i Sverige
bort från svenska speciallösningar. När
det gäller försvarsbudgeten vid denna tid
är en stor del uppbunden i materielinvesteringar och det organisatoriska arvet från
det stora invasionsförsvaret. Det som går
att påverka kortsiktigt för att täcka de s k
svarta hålen i försvarets budget är de rörliga kostnaderna vilket leder till drastiska
neddragningar av det nationella försvarets
operativa verksamhet i form av övningar m.m. Vidare finns det fog för påståendet att försvarsbudgeten till viss del fungerar som en budgetregulator i den årliga
statsbudgetbehandlingen.
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Med underlag från Försvarsmakten och
nya rapporter från Försvarsberedningen
blir 2004 års försvarsbeslut i stor utsträckning en fortsättning på den inslagna vägen.
I övergripande mening finns en bred politisk samsyn om det säkerhetspolitiska läget och hotbilden. Den omfattar bland annat att Sveriges säkerhet på ett avgörande
sätt stärkts i och med den ökande europeiska integrationen, i synnerhet genom de
baltiska staternas och Polens medlemskap
i Nato och EU.
Ett militärt väpnat angrepp enskilt mot
Sverige anses fortsatt osannolikt under
överskådlig tid. Däremot kan militära incidenter inte uteslutas, inte heller att ett
militärt hot mot Sveriges frihet och självständighet skulle kunna uppstå i framtiden…Det militära försvaret dimensioneras inte enbart av kraven på att hävda vår
integritet och bidra till internationell fred
och säkerhet, utan också av vår vilja att
upprätthålla en grundläggande försvarsförmåga och kompetens.

Vidare betonas den stora betydelsen av deltagande i internationella insatser i ökande
utsträckning. Till exempel är det en etablerad uppfattning att Sveriges internationella
insatser bidrar till att främja internationell
fred och säkerhet, men också vår egen säkerhet och att deltagandet i internationella insatser dessutom stärker vår nationella försvarsförmåga. Resonemangen är en
indikation på att försvarsperspektivet glidit över från ett traditionellt inifrån och ut
till utifrån och in. Med uttrycket avses vad
som är styrande och dimensionerande för
det militära försvaret. Inifrån och ut syftar på att den nationella försvarsdimensionen är utgångspunkten och att vi därutöver ska ha förmåga att bidra till internationella insatser. Utifrån och in syftar på att
internationella insatser och expeditionär

förmåga är utgångspunkten för ett försvar
som också ska kunna användas för nationellt försvar. När det gäller politisk oenighet vid denna tid omfattar den bland annat synen på Nato och EU:s fortsatta utveckling, innebörden av nationellt försvar, värnpliktens relevans och storleken
på försvarsbudgeten. En sammanfattande
slutsats är att försvarsbeslutet 2004 i likhet med föregående försvarsbeslut saknade prioriteringar och preciseringar av försvarets uppgifter och inriktning och att de
lämnade flera grundläggande och strukturella problem olösta, inte minst vad avser
balans mellan arvet av invasionsförsvaret,
materiell förnyelse och insatsorganisationens operativa förmåga. Efter år 2004 befann sig det svenska försvaret och insatsorganisationen helt enkelt i ett allvarligt
tillstånd. Den operativa förmågan prioriterades ned till förmån för långsiktig materielutveckling. Värnpliktsuttaget låg kring
10 procent av de manliga årskullarna och
repetitionsutbildningar hade i princip upphört. Vidare var mobiliseringssystemet i
stort sett avvecklat.
Den sista försvarsberedningsrapporten under den socialdemokratiska minoritetsregeringen handlade om en En strategi för Sveriges säkerhet. Strategin antas i
allmänna termer officiellt av riksdagen våren 2006 och är en bekräftelse på genomslaget av globaliseringens olika konsekvenser i hotbildsanalyser och säkerhetsbegrepp. Säkerhetspolitik har vidgats till en
politik för säkerhet i väldigt vid mening
och i likhet med andra länders omvärldsanalyser betonas hur integrerade och ömsesidigt beroende nationalstaterna har blivit av varandra, vilket bland annat innebär
att det som händer långt borta också kan
få konsekvenser för oss själva i större utsträckning. Strategin uttrycker det i termer
av att
21
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gränsöverskridande flöden av information, människor, varor och tjänster är en
förutsättning för vårt välstånd och för vår
säkerhet. I dagens värld är det lika viktigt
att värna fria flöden som det tidigare var
att skydda territoriella gränser.

Rapporten fick ett brett stöd i riksdagen men M hade avvikande uppfattning
kring tankarna om att lägga samman
Krisberedskapsmyndigheten och Statens
räddningsverk.
Efter en tids överväganden beslutade den nya borgerliga majoritetsregeringen i början av 2007 att fortsätta använda
Försvarsberedningen men nu med moderat ledning och borgerlig majoritet. I likhet med tidigare perioder blev den första
uppgiften för den nya Försvarsberedningen
att genomföra en omvärldsanalys som
grund för ett framtida försvarsbeslut. För
svarsberedningens omvärldsanalys, Säker
het i samverkan (Ds 2007:46) presentera
des i december 2007, med viss uppstånd
else som följd. Rapporten byggde vidare på
globaliseringsperspektivet och lyfte bland
annat fram de globala miljöutmaningarna
och klimatförändringarna som de allvarligaste hoten mot människors säkerhet och
fundamentala levnadsvillkor. Kritiker tog
det som intäkt för att mer traditionella hot
helt hade försvunnit från hotbildsanalysen
vilket dock inte var fallet. Läser man t.ex.
avsnitten om Ryssland finner man formuleringar om den betydande osäkerheten
kring Rysslands utveckling och att det ryska agerandet mot länder som tidigare ingick i Sovjetunionen kommer att vara ett
”lackmustest” på vilken väg Ryssland väljer. Formuleringarna syftade bland annat
på Kaukasus och det är värt att notera att
rapporten lämnades innan Georgienkriget.
En bekräftelse på samsynen i försvarsberedning och i vilken utsträckning det internationella integrations- och samverkans
22

tänkandet har etablerats, är att rapporten
överhuvudtaget inte nämner ”neutralitetspolitik” och ”militär alliansfrihet” trots att
Sverige formellt fortfarande är militärt alliansfritt. Försvarsberedningen nöjde sig
dock inte med att undvika den traditionella neutralitetsretoriken utan gick ett steg
längre och presenterade förslaget till den
s k solidaritetsförklaringen:
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba en annan EU-medlemsstat eller
ett annat nordiskt land. Vi förväntar oss
att dessa länder agerar på samma sätt om
Sverige drabbas.

Försvarsberedningens förslag till ensidig
svensk solidaritetsförklaring hämtade inspiration från EU:s resonemang kring solidaritet och inkluderar medvetet militära angrepp samt Island och Norge som
står utanför EU. Till saken hör att Sverige
i bred politisk enighet har ratificerat
Lissabonfördraget, inklusive artikel 42:7 i
Fördraget om Europeiska unionen, och solidaritetsklausulen, artikel 222 i Fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt. Den
svenska solidaritetsförklaringen skapade
en omfattande debatt, som fortfarande pågår, om dess uttolkningar och konsekvenser, bland annat i försvarsplaneringstermer.
Som planerat följde regeringen upp För
svarsberedningens omvärldsanalys med ett
uppdrag att ta fram underlag inför ett nytt
försvarsbeslut. I anvisningarna till För
svarsberedningen anges bland annat att
Tillgänglighet, flexibilitet och rörlighet
syftande till att kunna prioritera efterfrågade insatser ska vara styrande för insatsförsvarets fortsatta utveckling.

I försvarsberedningens rapport, Försvar i
användning (Ds2008:48) som överlämna
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des i juni 2008, föreslog en enig För
svarsberedning modifierade mål och uppgifter för det militära försvaret och en helt
ny modell för insatsorganisationen med ny
personalförsörjning och nya principer för
materiel- och logistikförsörjning. Med inspiration från andra länder kompletterades
målet för det militära försvaret med formuleringar om att aktivt värna våra grundläggande värden och intressen och att säkerställa landets suveränitet. I det sammanhanget anges att
Försvarsmakten ska bidra till de övergripande målen för vår säkerhet och till målen för försvaret genom att tillsammans
med andra lösa följande uppgifter:
• Försvara Sverige och upprätthålla våra grundläggande värden och intressen.
Detta sker genom insatser globalt, i Eu
ropa, i närområdet och på vårt eget territorium.
• Upptäcka och avvisa kränkningar av det
svenska territoriet.
• Med befintliga förmågor och resurser
kunna bistå det övriga samhället och
andra myndigheter vid behov.

Noterbart är att Försvarsmakten ”tillsammans med andra” ska lösa uppgifterna och
att det i avvägningen mellan expeditionär
förmåga och nationellt försvar är tydligt
att Försvarsberedningen har ett försvarsperspektiv präglat av utifrån och in snarare
än inifrån och ut. Följande formuleringar
ger ytterligare stöd för det perspektivet.
Insatsförbanden ska i princip vara tillgängliga för Försvarsmaktens samtliga
upggifter globalt, i Europa, i närområdet och på vårt eget territorium…Militära
förmågor som endast är utformade för insatser på det egna territoriet har endast en
begränsad användbarhet i dagens mångfacetterade och komplexa säkerhetspolitiska miljö. Ett militärt försvar som an-

vänds för att hantera dagens utmaningar och hot får operativa erfarenheter nödvändiga för att också i framtiden kunna
hantera incidenter, kriser och konflikter
i vårt närområde och kunna försvara det
egna territoriet i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.

Syftet med den föreslagna modellen för ett
nytt insatsförsvar var att avveckla värnplikten i fredstid och att på frivillig grund
skapa en insatsorganisation med stående
förband och kontraktsförband som ska
kunna användas både internationellt och
nationellt. Hemvärnet ska enligt förslaget moderniseras och inkludera nationella skyddsstyrkor. För att hantera kvarvarande strukturella problem i det militära
försvaret underströk Försvarsberedningen
vikten av att grundorganisationen och
stödmyndigheterna måste rationaliseras,
omorganiseras eller avvecklas för att kunna omfördela resurser från stödverksamhet
till operativ verksamhet med syfte att öka
den operativa effekten. I rapporten anges
också ett antal principer för hur materielanskaffning bör ske, med det övergripande målet att utvecklingskostnader som andel av anskaffningskostnader ska minska.
Vidare förtydligades att den föreslagna ensidiga solidaritetsförklaringen bland annat
innebär att
Sverige ska ha förmåga att kunna ta emot
och ge militärt stöd vid kriser och konflikter.

Globalisering och Geopolitik
Till den fortsatta globaliseringen hör ett
ömsesidigt beroende och en ökande sammanflätning av länder, inte minst ekonomiskt, vilket under det senaste året har
tydliggjorts genom rådande finanskriser.
Bland globaliseringens trender bör också
23
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öka sitt inflytande i vad Moskva betraktar
uppmärksammas en ökande global eftersom sin strategiska intressesfär.
frågan på olika typer av strategiska resurser som i sin tur kan leda till ökad kamp om
Efter omfattande debatter (både inom och
dessa. Det kan t.ex. gälla kontroll över ututom regeringen) om synen på Ryssland
vinningsområden, produktionsanläggning
och Sveriges s k nationella försvarsdimenar och transportleder. Vidare råder det
sion beslutar riksdagens borgerliga majoristor enighet om den långsiktiga trenden
tet i enlighet med regeringens proposition
att västvärldens relativa inflytande minssom dock avfärdas av oppositionen. Vad
kar i ett allt mer multipolärt internatiosom inte har uppmärksammats av alla är
nellt system. Samtidigt råder det enighet
att riksdagen, parallellt med riksdagens
om att USA i militära termer under över- försvarsbeslut den 16 juni 2009, även tog
skådlig tid alltjämt är den enda militära su- ställning till Utrikesutskottets betänkanpermakten. I augusti 2008 inträffar dock de 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska
Georgienkriget vilket skapade konvulsio- frågor. Under punkten 2. Sveriges säkerner i det internationella systemet. För att hetspolitiska vägval i en globaliserad värld
knyta an till Försvarsberedningens formu- – som bifölls av samtliga partier utom V
leringar om Ryssland blev Georgienkriget och MP – anförs följande.
ett lackmustest för vilken väg Ryssland
Sverige är militärt alliansfritt. Det går inte
kan tänkas gå. Den ryska inmarschen i
att
se militära konflikter i vårt närområde
Georgien var en utmaning mot den rådansom
skulle påverka endast ett land. Sverige
de världsordningen och är därmed en avkommer inte att förhålla sig passivt om en
görande faktor i det senaste paradigmskifkatastrof eller ett angrepp skulle drabba
tet till nuvarande förhållanden som är en
ett annat medlemsland eller nordiskt land.
kombination av globaliseringens och geoVi förväntar oss att dessa länder agerar på
politikens utmaningar och hot.
samma sätt om Sverige drabbas. Sverige
bör därför kunna såväl ge som ta emot
Georgienkriget inträffade några månamilitärt stöd. Det är Sverige självt som deder efter att försvarsberedningen överlämfinierar den närmare innebörden av den
nat sin senaste rapport till regeringen. Det
militära alliansfriheten.
föranledde regeringen att uppdatera tidigare gjorda Rysslandsanalyser innan en pro- Därmed har den säkerhetspolitiska linposition för det nya försvaret kunde skri- jen från år 2002 tagit ytterligare ett steg
vas färdig. I den försvarspolitiska inrikt- med stöd av regeringspartierna och social
ningspropositionen Ett användbart försvar demokraterna.
(prop. 2008/09:140) presenteras bland anNär det gäller försvarets inriktning
nat följande slutsatser avseende Ryssland.
innebär riksdagsbeslutet år 2009 i stor utsträckning den inriktning och den modell
Georgienkonflikten har visat att den ryssom Försvarsberedningen föreslog. Bland
ka tröskeln för att använda militärt våld
väsentliga saker som skiljer är att propoi närområdet har sänkts, men att den vasitionen, bland annat som ett resultat av
rierar med den politiska och strategisGeorgienkriget
och den debatt som följka situationen i varje enskilt fall…Ett av
de,
indikerar
en
pendelsvängning tillbade geopolitiska syftena med inmarschen i
ka
till
ett
försvarsperspektiv
som snaraGeorgien och erkännandet av utbrytarrere bygger på inifrån och ut än utifrån och
publikerna var sannolikt att behålla och
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in. Realismen som skolbildning kan sägas
ha gjort ett återtåg i den svenska policyutvecklingen. Till exempel har det snabba
förloppet i Georgienkriget med moderniserade ryska förband blivit ett tydligt motiv
för Sveriges nya insatsförsvar med principerna om användbarhet, tillgänglighet och
flexibilitet som avgörande även vid konflikter i vårt närområde. Vidare anges det i
propositionen bland annat följande.
Det militära försvaret ska enskilt och tillsammans med andra försvara Sverige och
främja vår säkerhet, både i Sverige, i närområdet och utanför närområdet. Hela
Sverige ska försvaras. Sveriges försvar
blir starkare med fler användbara och tillgängliga förband. Vi bygger ett tillgängligt, användbart och rörligt svenskt insatsförsvar, avsett för insatser med samma förband i Sverige, i närområdet och
utanför närområdet.

När det gäller Försvarsmaktens uppgifter
modifierades Försvarsberedningens förslag
till följande formuleringar.
Försvarsmakten bör bidra till målen för
vår säkerhet och till målet för det militära försvaret genom att enskilt och tillsammans med andra myndigheter, länder och
organisationer, lösa följande uppgifter:
• försvara Sverige och främja vår säkerhet
genom insatser på vårt eget territorium,
i närområdet och utanför närområdet,
• upptäcka och avvisa kränkningar av det
svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna suveräna rättigheter och nationella intressen i områden
utanför detta och
• med befintlig förmåga och resurser bistå
det övriga samhället och andra myndigheter vid behov.

Särskilt noterbart är formuleringarna ”enskilt och tillsammans med andra ... lösa

följande uppgifter” och att det gäller insatser ”på vårt eget territorium, i närområdet
och utanför närområdet” vilket i det första fallet är ett tillägg med ”enskilt” och i
det andra fallet en omvänd geografisk prioritetsordning jämfört med försvarsberedningens förslag.
Vidare är det viktigt att notera att regeringen, i samband med implementeringen
av försvarsreformen, har beslutat att försvarsplanering (inklusive operativ planering) ska återupptas. Det innebär att den
s k ”strategiska time-outen” är över och
att försvarsmakten och berörda civila myndigheter ska bedriva planläggning för höjd
beredskap med utgångspunkt i den nya inriktning av försvaret som regering och riksdag beslutat. I linje med detta återinfördes
också beredskapskrav för hela insatsorganisationen.
I kölvattnet av pågående finanskriser
driver Sverige integrerings- och samarbetsperspektiven vidare med andra länder och
organisationer och tillämpar bland annat
Pooling and Sharing som internationella
ledord för vidareutvecklat försvarssamarbete. Med ansträngda statsfinanser och reducerade försvarsstrukturer skapas ytterligare driv i försvarssamarbeten mellan länder.

Avslutande kommentarer
Slutsatser
Med den nya säkerhetspolitiska linjen och
den pågående implementeringen av försvarsreformen har Sverige i stort sett fullbordat resan från en officiell neutralitetspolitik med ett värnpliktsbaserat invasionsförsvar utan interoperabilitet, till en solidaritetspolitik med ett professionellt insatsförsvar som är Nato-interoperabelt. Graden
av Nato-interoperabilitet överträffar flera
25
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Natoländer vilket bland annat bekräftats
genom Sveriges omfattande militära bidrag till Nato-ledda internationella insatser och de utvärderingar som sker i
PARP-processerna inom ramen för Natos
Partnerskap för Fred. Sveriges tidiga engagemang i PARP-processerna under 90-talet,
deltagande i Nato-ledda insatser och åtaganden inom ramen för EU:s stridsgrupper (EU-BG) under senare år, har fungerat
som avgörande transformeringsnycklar i
den militära omställningen. I debatten om
Nordic Battle Group (NBG) förbises ofta
att omställningen till ett modernt insatsförsvar hade tagit betydligt längre tid om
Sverige inte hade gjort denna typ av åtaganden. Den militära omställningen har
också en tydlig koppling till försvarsindustrins omställning från en svensk industri
som levererar unika produkter till i första
hand det svenska försvaret, till en industri
i Sverige med stor andel utländskt ägande
som levererar allehanda interoperabla produkter avsedda för en global marknad.
Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska
omställningsresa efter det kalla kriget har
inte skett i fullständig politisk enighet och
inte heller med omfattande insikt – eller
engagemang – hos gemene man. Det beror
dels på svårigheterna att uppmärksamma
och dra slutsatser av pågående förändringar, dels på att vi människor har filter som
reglerar vad vi ser, vad vi hör, vad vi säger
och vad vi gör; vi skapar olika förklaringsmodeller. Vidare har en del politiska processer präglats av en slutenhet som begränsat den nödvändiga allmänna debatten om
säkerhets- och försvarspolitiska förändringar. Åsiktsskillnader, bland annat av politiska och ideologiska skäl, kommer dock
alltid att finnas kring omvärldsutvecklingen (inte minst synen på Ryssland), paradigmskiften, hotbilder och försvarets närmare utformning. För att skapa långsiktigt
26

hållbara inriktningsbeslut behövs därför
bred politisk uppslutning kring vissa fundament som ska bära upp konstruktionen.
Den breda politiska uppslutningen måste i sin tur bygga på en rimlig grad av insikt och acceptans från de breda folklagren.
Tyvärr tror jag politiker, och vi tjänstemän
i branschen, delvis har misslyckats med att
förklara de steg vi tagit sedan det kalla krigets slut. Om många fortfarande tror att
Sveriges policy bygger på neutralitetspolitik blir det särdeles svårt att förklara den
nuvarande inriktningen. Vidare är debatten om folkförankring av försvaret viktig
men bör inte fastna i föreställningen om att
endast värnplikt kan ge riktig folkförankring. Folkförankring sker kanske främst
genom ett engagemang i säkerhets- och
försvarspolitiska frågor från olika grupper
i samhället.

Framtida utmaningar
Vilka utmaningar kan vi se om vi blickar
framåt? Befinner vi oss vid ett vägskäl beträffande västländernas integration och utveckling? Kommer vi se fortsatt europeisk
integration eller är finanskrisens nuvarande effekter i Grekland och andra länder indikationer på en mer eller mindre allvarlig ”Renationalisering” av nuvarande nationalstater? Vad händer med EU som samarbets- och integrationsprojekt och var står
Sverige i en turbulent framtid? Vilka konsekvenser får utvecklingen för säkerhetsoch försvarspolitiken? Och vilka konsekvenser får omfattande nedskärningar av
försvarsbudgetar för Nato-ländernas fortsatta integrering inom ramen för alliansen?
En av de eviga frågorna i sammanhanget
är också vilken utveckling vi kommer att
se i Ryssland och i vilken utsträckning det
går att nå rimlig enighet om slutsatserna av
Rysslandsanalyser?
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Är den rådande svenska modellen och
försvarsinriktningen flexibel nog och tillräckligt dimensionerad för pendelsvängningen tillbaka till ”inifrån och ut” och
därmed en tydligare nationell försvarsdimension? Är det meningsfullt att ställa
expeditionär förmåga mot nationell försvarsförmåga? Räcker inte den användbara, tillgängliga och flexibla insatsorganisation och förbandsreserven som vi nu skapar för att hantera framtidens utmaningar
och hot? Kan det svenska försvarets förmåga ses som isolerat från övriga vänligt sinnade länder i vårt närområde? Vad innebär
det mer konkret att kunna ”ge och ta emot
militärt stöd”?
Med det nya mer professionella insatsförsvaret kan vi hur som helst hänga skylten ”EU-BG” eller något annat efterfrågat
förbandskoncept på stående förband istället för att, som hittills, ad hoc skapa särskilda förband till stora kostnader för att
efter beredskap och/eller insats upplösa
förbanden. Samtidigt får vi ett försvar som
snabbt och flexibelt kan reagera på förändringar i vårt närområde.
Men frågan kvarstår hur den nationella försvarsdimensionen bör värderas och
operationaliseras mer konkret? Mot bakgrund av att Sverige, enligt gällande hotbild, på längre sikt inte kan utesluta militära angreppshot blir analysen viktig om vad
långsiktig uthållighet och tillräcklig förbandsvolym innebär med den vilande plikten som grund. Behöver vi, utöver beslutade insatsorganisation och förbandsreserv,
en något större volym av arméförband i
brigadstruktur och inte bara bataljonsstridsgrupper med brigadledningsförmåga?
Vidare förekommer frågan om att materielförsörjningen till förbanden är för mycket
fokuserad på plattformar och för lite på relevanta system och beväpning?

Baserat på Försvarsberedningens politiska avvägningar och modell för ny insatsorganisation beslutades att endast en mindre
del av arméstridskrafterna ska bemannas
med heltidsanställda soldater. Motiven är
att stående förband är kostsamma och att
det därmed är viktigt att göra avvägningar
mot förbandsvolym, förmågebredd och uthållighet genom kontraktsförband. Det förefaller som om det fortfarande råder viss
oenighet kring denna avvägning. Samtidigt
är det en del av debatten att anställda soldater och sjömän i stående förband naturligtvis måste vara sysselsatta när de inte befinner sig i insats. Förutom att öva nationellt/internationellt som idag och att förbereda sig för olika typer av internationella
insatser bör det vara möjligt att öppet kunna diskutera hur Sverige kan bidra till att
utveckla internationell regional övningsverksamhet med utgångspunkt i solidaritetsförklaringen.
Väger vi samman de fortsatta utmaningar som ligger framför oss i försvarsreformarbetet vill jag hävda att det under överskådlig tid i stor utsträckning handlar om
att få rimlig balans mellan personalförsörjning, materiel/logistikförsörjning och den
nya insatsorganisationen inom ramen för
en begränsad försvarsbudget. Det är med
all sannolikhet orealistiskt att tänka sig radikalt höjda försvarsanslag vilket gör balansen synnerligen svår. Med ett helt nytt
personalförsörjningssystem går det inte
att utesluta att personalkostnaderna kommer att öka utöver nuvarande bedömningar, men den verkligt stora utmaningen ligger nog i att klara materielomsättning och
materielförnyelse inklusive en ny version
av Gripensystemet utan att det leder till reduceringar och förmågetapp i insatsorganisationen. En huvudpoäng med försvarsreformen kan därmed vara i fara; att till
skillnad mot tidigare reformer lyckas om27
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fördela resurser till en modern insatsorganisation med fokus på operativ förmåga.
I kölvattnet av finanskriserna kommer
Sverige och andra länder under överskådlig tid att brottas med begränsade försvarsanslag vilket leder till ökat fokus på internationellt försvarssamarbete som kompensation för uteblivna nationella investeringar m.m. För Sverige är en av många frågor
hur långt vi kan och vill gå, samt hur långt
det är möjligt att gå, inom den nordiska ramen ”NORDEFCO” och med andra försvarssamarbeten, utan att den säkerhetspolitiska doktrinen förändras ytterligare?. Det
gäller oavsett om de kallas ”Pooling and
Sharing” eller ”Smart Defence”. Idag är 21
av 27 EU-länder inklusive Danmark och
Norge Nato-medlemstater och det finns indikationer på att medlemsstaterna i Nato
kan gå väldigt långt med ”Smart Defence”
och integrerings- och interoperabilitetsprojektet ”Connected Forces Initiative”
men inte nödvändigtvis med partnerländer
som Sverige och Finland. Nationellt finns
det mer att göra när det gäller civil-militärt samarbete och samverkan mellan myndigheter kring olika plattformar och resur-
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ser. Det gäller i fredstid såväl som i krigstid
varför den pånyttfödda försvarsplaneringen har en utmaning i att finna nya former
för ett effektivt utnyttjande av samhällets
resurser vid höjd beredskap och krig.
I fortsatta arbeten med omvärldsanalyser och kontrollstationer på försvarsreformens resa är det angeläget att ha en öppenhet för olika utvecklingstendenser och
handlingsalternativ utan att ge upp målen
om en modern insatsorganisation anpassad
för framtidens utmaningar och hot. Till exempel bör omvärldsanalyser och slutsatser kring institutionernas roller inkludera
förutsättningslösa analyser av Nato i likhet med vad som gjorts i Finland vid flera tillfällen. Utvecklingen sedan det kalla
krigets slut lär oss att vi i dagens dynamiska och föränderliga värld inte kan förutse alla nya förutsättningar och paradigmskiften. Vem kan helt utesluta att nästa steg
trots allt blir att gå från Solidaritetspolitik
till Allianspolitik?
Författaren är departementsråd och ledamot av KKrVA.
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The Nature of the Beast: Den nationella
identitetens påverkan på USA:s strategi
Inträdesanförande i KKrVA avd III den 8 maj 2012
av Lars Helmrich

det senaste seklet har USA spelat en grundandet av USA och de idéer landet är
central roll för den säkerhetspolitiska ut- byggt på, vilka fortfarande har stor betydelvecklingen i Europa. Under nästan 100 år se för dess agerande. Med detta som inledning diskuteras
har landet genehur amerikansk
rerat mellan en
“…the position of the United
strategi utvecktredjedel och en
States in the international system lats och utforfjärdedel av värlmats i olika omdens bruttonatiowill be the key issue of the
världssituationer.
nalprodukt. Som
twenty-first century…”1
Därefter analyseden enda kvarvaras USA:s nutida
rande supermak
ten med idag över 40 % av världens för- agerande i det internationella systemet och
svarsutgifter2 är USA:s strategiska ageran diskuteras olika framtida utvecklingar av
de synnerligen viktigt även i det 21:a år amerikansk säkerhetspolitik. Slutligen presenteras och diskuteras en modell för hur
hundradet.
den
amerikanska identiteten påverkar lanDet finns olika förklaringsmodeller och
dets
strategi.
teorier inom internationella relationer.
Ofta
används avgränsningar för att foAvsikten är att i någon mån kunna förstå
kusera
akademiska
analyser på specifika
aktuell utveckling inom världssamfundet
och därmed bättre kunna hantera densam- frågeställningar. För att fylla syftet i denma. Teorier och modeller är förenklingar na uppsats fordras att en relativt bred bild
av verkligheten och används som analys- av amerikansk strategi tecknas istället för
verktyg för komplexa skeenden. De repre- att analysen avgränsas till särskilda områsenterar olika perspektiv på samma feno- den eller tidsperioder. Det innebär att helmen. Eftersom de är förenklingar är det heten i ämnet prioriteras före djupet inom
respektive avsnitt. För att öka inlevelsen i
viktigt att olika perspektiv kontrasteras, elanalysen av den amerikanska identiteten
ler kompletterar, varandra.
används många citat.
Syftet med den här uppsatsen är att analysera drivkrafterna för amerikansk säkerhetspolitik. Perspektivet är den amerikan- Ursprung och drivkrafter
ska identiteten och dess påverkan på lan- Människors lojalitet till sitt land baseras
dets strategi. Analysen tar utgångspunkt i ofta på en känsla av samhörighet med dess
29
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historia, kultur och språk. I monarkier är
dessutom ofta kungahuset en viktig del av
den nationella identiteten. I USA, som ofta
beskrivs som en smältdegel av olika kulturer, är istället den nationella identiteten i
stor utsträckning kopplad till en stark tro
på den amerikanska idén, the american
way of life. En tradition som går tillbaka
till slutet av 1700-talet och där självständighetsdeklarationen och konstitutionen är
viktiga fundament.

Självständighetsdeklarationen
Den amerikanska idén tar utgångspunkt i
upplysningstidens värderingar med betoning av individuell frihet och med rationalitet som källa till legitimitet och auktoritet. Immanuel Kant uppmanade människor att våga använda sitt förstånd och
ifrågasätta gamla auktoriteter. Han inspirerades i sin tur av John Lockes och Isaac
Newtons förnuftstro och empiriska vetenskapliga förhållningssätt. Till idéerna från
upplysningstiden hör även uppfattningen
att alla människor har särskilda grundläggande rättigheter; rätt till liv, frihet och
egendom.3 När man läser den amerikanska
självständighetsdeklarationen, författad av
Thomas Jefferson år 1776, är kopplingen
till upplysningstiden tydlig:
We hold these truths to be self-evident,
that all men are created equal, that they
are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of
Happiness.--That to secure these rights,
Governments are instituted among Men,
deriving their just powers from the consent of the governed, --That whenever any
Form of Government becomes destructive of these ends, it is the Right of the
People to alter or to abolish it, and to institute new Government, laying its foundation on such principles and organizing

30

its powers in such form, as to them shall
seem most likely to effect their Safety and
Happiness.4

Här framkommer ett element som är en
viktig amerikansk styrka men som även är
problematisk. Den amerikanska identiteten är fortfarande starkt kopplat till raderna ovan och uppfattningen att detta representerar ett överlägset nationellt koncept.
Det faktum att självständighetsdeklarationens inledning betraktas som self-evident
kan dock leda till en begränsad förståelse för att andra nationer kan ha andra utgångspunkter. Därutöver konkurrerar religiositet ibland med rationalitet som förklaringsmodell för världsliga företeelser,
vilket även har använts för att förstärka
uppfattningen om USA:s ”speciella” roll i
världen.5

Konstitutionen
Efter frihetskriget etablerades USA, bestående av tretton stater, med Articles of
Confederation som konstitution. Denna
första konstitution medförde dock en för
svag federal makt och ersattes av den nu
gällande konstitutionen från 1787.6 I denna framkommer vad medborgaren förväntar sig av den federala staten:
We the People of the United States, in
Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility,
provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure
the Blessings of Liberty to ourselves and
our Posterity, do ordain and establish
this Constitution for the United States of
America.7

Konstitutionen tillämpar Montesquieus
princip för maktdelning.8 Principen går ut
på att begränsa den federala makten med
så kallade checks and balances. Det innebär

HANDLINGAR

en balans mellan de exekutiva, lagstiftandeoch dömande delarna syftande till att skydda medborgarna från en alltför inkräktande federal makt.

Den nationella identiteten
Det finns flera särskilda karaktärsdrag i
den amerikanska identiteten som skiljer
den från många europeiska nationers. Den
svenska, inofficiella, nationalsången innehåller bland annat texten Du gamla, du
fria, du fjällhöga nord... Du tronar på minnen från fornstora dar. Här lyfts fysiska
kännetecken och historiska bragder fram,
vilket skapar en känsla av samhörighet. I
den amerikanska motsvarigheten finns den
återkommande strofen the land of the free
and the home of the brave. Här är det istället känslan av gemensamma strävanden
och dygder som lyfts fram. Något förenklat kan det påstås att svenskar identifierar
sig med vad Sverige representerar, medan
amerikaner i större utsträckning identifierar sig med hur USA och amerikaner uppfattar sig själva.
Tillsammans med budskapen i självständighetsdeklarationen och konstitutionen återfinns här kärnan i den amerikanska identiteten. Den kännetecknas fortfarande av samma anda som återfinns i dessa budskap och innebär en stark övertygelse om att nationens samhällsmodell är
överlägsen andra och att landet är exceptionellt. Puritanen och den blivande brittiske guvernören för Massachusetts John
Winthrop beskrev år 1630 i en predikan
vad som har kommit att förknippas med
amerikansk exceptionalism. Han beskrev
Amerika som det heliga landet, som skulle betrakta sig självt som a city upon a hill
och som i sitt agerande hade världens ögon
på sig.9 Tydliga anspelningar till denna fras
har gjorts i tal av både den då blivande pre-

sidenten John F. Kennedy 1961 och 1989
av avgående presidenten Ronald Reagan,
vilken även nämner John Winthrop vid
namn.10 President Obama beskrev i ett tal
vid universitetet i Massachusetts år 2006
hur USA fortfarande fungerar som a city
upon a hill. Framgången i den amerikanska idén är inte att man skapat en fulländad union utan för att man i över 200 år
strävat dit.11 Också i den nu gällande nationella säkerhetsstrategin, NSS 2010, förekommer anspelningar på samma budskap genom att USA beskrivs enlig:
America has always been a beacon to
the peoples of the world when we ensure
that the light of America’s example burns
bright.12

Vidare beskriver president Obama i NSS
2010 det amerikanska folket som det mest
hårt arbetande på jorden. Med sin uppfinningsrikedom och sitt entreprenörskap
anses USA ha utvecklats till den främsta
kraften för välstånd och framåtskridande
i mänsklighetens historia.13 Som nämnts
ovan är uppfattningen att man är mer än
en nation bland andra, att landet är exceptionellt, en del av den amerikanska identiteten. I NSS 2010 lyfts även USA:s unika kännetecken i form av moraliskt ledarskap fram. Att vara ett föredöme för andra
nationer anses vara en hörnpelare för den
nationella säkerheten.14 En annan sida av
den amerikanska exceptionalismen är att
den kan användas för att legitimera ett
visst agerande. Följande uttalande av president Clintons utrikesminister Madeleine
Albright i en intervju med NBC år1998 angående den dåvarande situationen i Irak är
ett sådant exempel:
If we have to use force, it is because we
are America; we are the indispensable na-
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tion. We stand tall and we see further than
other countries into the future.15

Den amerikanska andan kan illustreras
med en omtalad reklamfilm från det kanske mest amerikanska som finns, Super
Bowl, finalen i den amerikanska fotbollsligan. I reklamen för Chrysler säger Clint
Eastwood: “It’s Halftime in America. And
our second half is about to begin.”16
Även om detta är en reklamfilm så fångas
den amerikanska andan mycket väl. Trots
nuvarande stora ekonomiska problem och
en militärmakt som i det närmaste har nått
en global kulminationspunkt är tillförsikten till den amerikanska samhällsmodellen och nationens styrka fortfarande stor.
Modellen anses säkerställa medborgarnas: life, liberty and pursuit of happiness.17
Med life avses traditionell suveränitet för
nationen, vilken då nationen var ung inte var självklar. Liberty har från ett amerikanskt perspektiv dubbla innebörder. Dels
handlar det om ett demokratiskt styrelseskick. Men i nästan ännu högre grad handlar det om en mycket stark uppfattning om
individuell frihet relativt samhälleliga lagar
och regler. Arvet från pionjärtiden, då det
inte fanns någon samhällsstruktur att tala
om, är en central del av den amerikanska
andan. Pursuit of happiness representerar
en öppen och självklar strävan efter individuell (materiell) framgång.
Andra tydliga kännetecken för den amerikanska identiteten omfattar en strävan
att agera snabbt, gränsande till otålighet,
inslag av religiösa bevekelsegrunder och
en medvetenhet av den egna nationella
maktbasen.18 George Friedman karaktäriserar USA psykologiskt som en blandning
av övermod och osäkerhet jämförbart med
en identitetskris hos en ung vuxen människa. För en nation innebär det en mycket
stark tilltro till den egna kulturen samti32

digt som emotionella drivkrafter får stort
utrymme. Det kan ta sig uttryck i oförståelse för andra perspektiv på komplicerade
frågor samt otålighet avseende ledtider för
beslutsfattande.19
Religiösa bevekelsegrunder återfinns i
många nationer och kulturer. För USA var
religionsfrihet redan vid grundandet en
viktig utgångspunkt, som finns beskriven i
Bill of Rights, ett av tilläggen till konstitutionen.20 Religiösa krafter har påverkat nationen under hela dess existens. Det märks
både inrikes- och utrikespolitiskt.
Inrikespolitiskt har den kristna högern
ett stort inflytande. I flera delstater är det
kontroversiellt att undervisa om evolutionsläran, som kontrast till bibelns skapelseberättelse. Presidenter avslutar ofta sina tal med orden ”may God bless the
United States of America!” Det är att betrakta som mer än ett talesätt och kan
spåras tillbaka till nationens grundande.
Under revolutionskriget användes ofta argumentet att Amerikas självständighet var
Guds försyn, en fristad för förföljda människor av alla nationaliteter.21 I den nyligen
avgjorda republikanska presidentnomineringskampanjen använde Rick Santorum
uttryck som att ”satan har infiltrerat den
amerikanska kulturen” och att ”det pågår ett andligt krig mot satans inflytande i
USA”.22 Detta är förvisso retoriska uttryck
i en kampanj, samtidigt är fraserna valda
för att tilltala medborgarna och väljarna.
Dåvarande president Bush menade inför
Irak-kriget år 2003 att Gud var på USA:s
sida, i kampen mellan gott och ont.23
Den sista delen av den nationella identiteten handlar om makt. Trots dagens ekonomiska underskottsproblem är det uppenbart att USA är världens i särklass mäktigaste nation, kanske den mäktigaste som
någonsin funnits. Militärt är landet som tidigare nämnts totalt dominant. USA svarar
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för cirka 25 % av världens BNP. Även om
landet är beroende av omvärlden innebär
storleken på den amerikanska ekonomin
och det faktum att dollarn är en världsvaluta att omvärlden är mer beroende av
USA. Vidare har USA vetorätt och en permanent plats i FN:s säkerhetsråd. Det finns
idag ingen nation, eller kombination av nationer, som kan ens begränsa USA:s strategiska handlingsfrihet.24
Sammanfattningsvis kännetecknas den
amerikanska identiteten av en synnerligen
stark tro på de egna idealen ur ett både rationellt och moraliskt/religiöst perspektiv.
Man uppfattar nationen som exceptionell.
Därutöver har USA en unik maktposition i
världen samt en handlingskraftig tradition,
gränsande till otålighet. Från ett inrikespolitiskt perspektiv finns en historisk strävan
att bibehålla handlingsfrihet och makt på
individuell och delstatlig nivå istället för på
federal nivå.25
Ovanstående beskrivning är naturligtvis
en förenkling, men visar ändå vissa tydliga
särarter i den nationella identiteten som är
viktiga för att förstå hur amerikansk strategi utvecklats över tiden.

Säkerhetspolitisk utveckling –
US Grand Strategy
Amerikansk strategi har under nationens
drygt 200 år långa historia kännetecknats
av flera distinkta skeden. Strategin har utövats utifrån två olika perspektiv: att påverka omvärlden med exemplets makt eller genom ett mer aktivt agerande, inkluderande våldsanvändning.26 Med strategi avses här hur nationens tillgängliga maktmedel appliceras i syfte att uppnå nationella
intressen. Detta är i linje med Clausewitz,
som beskrev strategi som ”läran om stridens utnyttjande för att nå krigets syfte”
och som menade att krig är en fortsättning

av politiken men med andra medel.27 Min
definition tar dock hänsyn till att politiken/staten har fler maktmedel än striden
att tillgå samt likställer krigets syfte med
de nationella intressena.28 För att analysera
amerikansk strategi fordras därför att först
identifiera de nationella intressena och studera hur olika maktmedel applicerats för
att uppnå dessa.
Det finns en spårbarhet från dagens nationella intressen tillbaka till självständighetsdeklarationen och konstitutionen.
Här återfinns även ett spänningsförhållande som under USA:s historia blivit alltmer tydligt, intressen kontra värderingar.
Som nämnts tidigare återfinns i konstitutionen statens roll som garant för nationell
suveränitet, för frihet gentemot både inre
och yttre hot, samt för nationellt välstånd.
Dessa tre kan betraktas som USA:s nationella intressen och kan i någon form återfinnas i alla presidenters nationella säkerhetsstrategier.29
I USA framhålls även värderingar som
centrala och ibland som jämställda med
nationella intressen. Även dessa återfinns
från slutet av 1700-talet till dagens presidents säkerhetsstrategi. De är inte tydligt
skilda från intressena men kan utgående
från självständighetsdeklarationen formuleras som alla människors rätt till: individuell frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter. USA:s intressen och värderingar kan
betraktas som olika utgångspunkter för
den nationella strategin. President Obama
har framhållit att det inte finns någon motsättning mellan nationens intressen och
värderingar.30 I NSS 2010 återfinns dessutom värderingarna, gällande både i USA
och utomlands, som ett separat nationellt
intresse.31
Den nuvarande presidenten är naturligtvis starkt påverkad av den tid han verkar i.
Det finns ofta en tydlig koppling mellan en
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nations strategi och historiska erfarenheter
av både äldre och nyligen upplevda skeenden. Det innebär att för varje nation finns
flera händelser, epoker och doktriner vilka
är starkt normerande för deras agerande i
det internationella samfundet.32
USA:s tidiga säkerhetspolitiska period
präglades starkt av unionens fäder, särskilt George Washington, och kan betraktas som en reaktion mot erfarenheten av
att vara en koloni i det brittiska imperiet.
Strategin omfattade att i möjligaste mån
hålla sig utanför de europeiska stormakternas maktspel och samtidigt minimera deras
påverkan på den amerikanska kontinenten. I sitt berömda avskedstal tar George
Washington tydligt avstånd från amerikansk medverkan i långvariga allianser,
den så kallade Great Rule.33 Som diskuterats tidigare kan det på ett emotionellt plan
tidigt i landets historia, till och med innan nationens födelse, identifieras en känsla
av att nationen representerade en unik utveckling i historien där upplysningstidens
ideal om individuell frihet omsattes i verkligheten. Där fanns uppfattningen att USA
representerade det förlovade landet som
genom exemplets makt kunde sprida sina
ideal till andra delar av världen. Många
betraktade USA som det första landet med
både medborgerlig och religiös frihet. Den
religiösa friheten utövades dock i stor utsträckning inom ramen för olika kristna
trossamfund.34 Avståndstagandet till det
europeiska maktspelet och kärnan i den tidiga amerikanska strategin framkommer i
John Quincy Adams35 beskrivning av USA
i hans nationaldagstal år 1821:
...she goes not abroad, in search of monsters to destroy. She is the well-wisher to
the freedom and independence of all. She
is the champion only of her own. She will
commend the general cause by the coun-
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tenance of her voice, and the benignant
sympathy of her example.36

I början av 1800-talet utspelades omfattande konflikter i Europa, vilka även påverkade USA. Kongressen förklarade Stor
britannien krig år 1812 efter det att USA:s
handelsflotta upprepade gånger attackerats. Kriget, vilket närmast är att betrakta som preemptive med dagens vokabulär,
visade att man var beredd att agera militärt då nationella intressen (handel) upplevdes vara hotade. Trots kriget och starka
antibrittiska stämningar i USA ökade handelsutbytet mellan länderna under 1800talet. Den kraftigt växande amerikanska
marknaden blev ytterst viktig för brittiska industrier. Det utvecklades uppenbart
gemensamma intressen länderna emellan
avseende handel och maktpolitik. Spanien,
Frankrike och Ryssland hade under tidigt
1800-tal koloniala intressen i Nordamerika.
En maktbalans mellan de europeiska kontinentalmakterna var därför i både USA:s
och Storbritanniens intresse.37
Nästa steg i den amerikanska strategiska hållningen följer logiskt denna utveckling och Adams tal. Från Washingtons och
Adams betoning om att undvika amerikansk inblandning utanför landet I ett tal
inför kongressen 1823, där han förklarade
att den amerikanska kontinenten inte var
öppen för ytterligare kolonisation, utvecklade president James Monroe strategin till
att söka förhindra europeisk inblandning i
den västra hemisfären.
Den sedermera benämnda Monroedoktrinen omfattade tre områden: 1) ingen ytterligare kolonisation av den amerikanska kontinenten, 2) ingen överföring
av territorium från en kolonialmakt till
en annan och 3) ingen återgång till kolonialt styre.38 Doktrinen riktade sig mot de
europeiska makterna och framförallt mot

HANDLINGAR

Storbritannien. Monroe-doktrinen blev
en central del av amerikansk strategi under resten av 1800-talet. Samtidigt som
man sökte begränsa europeiskt inflytande så utökades det amerikanska territoriet kontinuerligt. Det skedde både genom
expansion västerut men också genom att
man med främst diplomatiska medel tvingade Spanien att avstå Florida till USA och
genom att det så kallade Louisiana-köpet
från Frankrike.
Mer och mer uppfattades Nordamerika
som synonymt med USA. Ökad ekonomisk aktivitet och befolkningstillväxt tillsammans med övertygelsen om den egna
konstitutionens riktighet gav ett stort nationellt självförtroende. Territoriell expansion resulterade ju även i större områden
där frihet rådde.39 Därmed ansågs expansionen väsensskild från europeisk kolonialism, vilken betraktades som imperialistisk.
Redan 1813 uttryckte kongressledamoten
John Randolph följande: ”We are the first
people that ever acquired provinces…not
for us to govern, but that they might govern us.”40
Framåt mitten av 1800-talet förändrades dock USA:s expansion till att bli
av mer tvingande karaktär.41 Kriget med
Mexico 1846-1848 slutade med att USA
erövrade dagens Kalifornien, Nevada,
Utah och Arizona. I mitten av seklet tvingades Japan öppna sitt land för handel och
Alaska köptes av Ryssland.42 Under slutet
av 1800-talet, i samband med det Spanskamerikanska kriget år 1898, införlivades
Filippinerna, Puerto Rico, Guam, Panama
och Hawaii som kolonier.43 Det spanskamerikanska kriget kan delvis betraktas
som ett uttryck för Monroe-doktrinen, eftersom det inleddes på Kuba i samband
med kubanska rebellers strid mot Spanien.
I sammanhanget bör sjöstrategen Alfred
Mahan uppmärksammas. Han förespråka-

de en stark sjömakt, inkluderande baser utanför Nordamerika, i syfte att hävda USA:s
kommersiella intressen, något som onekligen blev fallet efter 1898 års krig.44
Engagemanget på framförallt Filippiner
na betraktades även som en positiv utveckling från perspektivet att amerikanska värderingar och frihet kunde åtnjutas också
av andra folk.45 Den amerikanska expansionen i slutet av 1800-talet kan tolkas
som imperialistisk och med maktrealistiska drivkrafter. Men det finns även ett annat
perspektiv; expansionen kan ses som ett uttryck för progressiv moralism. Bland annat
förekom uttalanden som den rättfärdiga
imperialismen och imperialism mot imperialism.46 Flera omstörtande händelser utspelades under andra delen av 1800-talet,
där det amerikanska inbördeskriget har en
särskild status och vars orsaker och konsekvenser märks än idag.
Det finns många aspekter på det amerikanska inbördeskriget och dess betydelse
för USA:s strategiska utveckling. En viktig
del handlar om den federala nivåns makt
kontra delstaternas självstyre, en spänning som är tydlig än idag. En annan aspekt var huruvida de självklara rättigheter
som nämns i självständighetsdeklarationen
även omfattar svarta amerikaner. Också
inom detta område återfinns spänningar i
dagens USA. De för framtiden viktigaste
händelserna under andra halvan av 1800talet skedde dock utanför Nordamerika
och påverkade den säkerhetspolitiska kontexten under närmare 100 år. Det handlar
om moderniseringen av Japan och enandet
av Tyskland år 1871.47
I början av 1900-talet var USA en helt
annan nation än 100 år tidigare, en nybliven stormakt. Tillväxttakten i ekonomin var hög och i Nordamerika fanns ingen annan stormakt, samtidigt som det egna territoriet nådde utanför kontinenten.
35
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Nationens välstånd var i stor utsträckning beroende av en fungerande världshandel. Därutöver förändrades den amerikanska självbilden. Från att ha uppfattat sig
som ett exempel för andra fortsatte USA
utvecklingen mot en alltmer positiv syn på
att exportera de amerikanska idealen och
till att utöva ett ledarskap inom världssamfundet.48 President Woodrow Wilson betraktade delvis det första världskriget som
ett korståg i syfte att öppna världen för demokratisering.49 En viktig anledning till att
USA beslöt sig för att gå med i kriget var
dock tyskarnas oinskränkta ubåtskrig, vilket både innebar angrepp på amerikansk
egendom och påverkade handeln och grunden för det amerikanska välståndet.50
Efter kriget var Wilson betydelsefull för
skapandet av Nationernas Förbund, han
lyckades dock aldrig övertyga kongressen
att ratificera fördraget. Även om Wilsons
agenda delvis var kontroversiell i USA så
representerade hans idéer en logisk utveckling av 1800-talets händelser. Det finns flera viktiga aspekter på amerikanskt agerande under 1900-talet, framförallt dess roll
i de bägge världskrigen. Den här analysen
fokuserar på USA:s förändrade roll i världen och USA:s förändrade syn på världen.
Under första delen av 1900-talet var
USA en stormakt bland flera. Efter det
andra världskriget blev USA tydligt en av
världens två supermakter, både ekonomiskt och militärt. USA hade även, från
Storbritannien, övertagit kontrollen över
världshaven.51 Nu inleddes en halvsekel
lång era med politiskt och ekonomiskt alliansbyggande under amerikanskt ledarskap,
långt ifrån the Great Rule. Grunden var insikten att Monroe-doktrinen, även om den
fortsatt tillämpades, inte längre förmådde
trygga amerikanska intressen. Anfallet mot
Pearl Harbor hade visat att enbart säkerhet
i den västra hemisfären inte var tillfyllest.
36

Och Sovjetunionen och Josef Stalin, utsedd
till ”Man of the Year” av Time Magazine
1939, visade sig vara allt annat än en tillförlitlig samarbetspartner.52 Under andra
halvan av 1940-talet tydliggjordes att Sov
jetunionen inte nöjde sig med uppgörelsen från Jalta eller ens Potsdam utan understödde den kommunistiska rörelsen i
Grekland och agerade militärt i anslutning
till bland annat Turkiet och Iran.
Efter det att Storbritannien inte längre förmådde stödja Grekland beslöt istället president Truman 1947 att gripa in.
Militära och diplomatiska medel kompletterades ekonomiskt med den så kallade
Marshallhjälpen till Europa.53 Tillsammans
utgjorde dessa verktyg hörnpelarna i USA:s
strategi under det kalla kriget. Den intellektuella utgångspunkten för den så kallade Containment-strategin framkom i den
amerikanske diplomaten George Kennans
berömda ”långa telegram” från den 22 februari 1946.54 Tillsammans med den efterföljande ”X-artikeln” i tidskriften Foreign
Affairs beskrev han Sovjetunionens natur. I
Kreml fanns en underliggande djup rädsla vilken omöjliggjorde en fredlig samexistens. Rädslan baserades på traditionell rysk
misstänksamhet mot omvärlden men med
sovjetisk ideologi som etikett. Man uppfattade sig vara i en evig konflikt med den kapitalistiska världen.
Kennan bedömde Sovjetunionen som
strukturellt svagt55 Som respons rekommenderade han en strategi som innebar att
blockera och förhindra Sovjetisk expansion
samt förlita sig på att det, relativt västvärlden, underlägsna sovjetiska systemet till
slut kollapsar av sig självt.56 Därmed inleddes en period där USA både utövade klassisk maktbalanspolitik och ingick i långvariga fredstida allianser. 1991 fick George
Kennan rätt och Sovjetunionen kollapsade,
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det kalla kriget var över och vad jag i denna analys kallar nutid inleds.
Sammanfattningsvis kan konstateras
att amerikansk strategi historiskt har kännetecknas av flera distinkta skeden, vilka dock är baserade på likartade utgångspunkter. Inledningsvis låg tonvikten på att
säkra den nationella suveräniteten samt att
inte blanda sig i andras angelägenheter och
konflikter utanför Nordamerika. Därefter
följer en utökning av intressesfären där hela den västra hemisfären ska hållas utanför europeiskt inflytande. Under slutet av
1800-talet sker sedan flera militära ingripanden utanför Nordamerika för att kulminera i den omfattande insatsen under det
första världskriget. Förutom övertygelsen i
det rättfärdiga med att amerikanska ideal
sprids över världen representerar den utökade intressesfären ökade kommersiella intressen utanför Nordamerika. Efter Pearl
Harbor och under det kalla kriget framstår
sedan, för första gången på över ett hundra
år, åter försvaret av den egna kontinenten
som centralt i den amerikanska strategin.
Det finns här ett tydligt samspel mellan
drivkrafter med utgångspunkt i nationell
säkerhet, ekonomiska intressen och moralisk övertygelse. Skiftande omvärldssituationer har resulterat i olika tyngdpunkter dem emellan. Flera framträdande metoder kan sägas stödja flera av dessa utgångspunkter. Byggandet av internationella institutioner främjade både säkerhet, ekonomisk utveckling och fungerade som forum
att övertyga om de amerikanska idealen.
Därutöver har den succesivt ökade maktbasen möjliggjort en mer aktiv strategi.

Nutida amerikansk strategi
Flera centrala delar av den amerikanska strategin under det kalla kriget finns
alltjämt kvar. De internationella institu

tioner som etablerades, exempelvis För
enta Nationerna, Världsbanken och Inter
nationella Valuta Fonden, fortsätter vara
betydelsefulla för amerikanska intressen.
Politiska allianser som Nato och ASEAN
samt bilaterala samarbeten med exempelvis Japan, Taiwan och Australien kvarstår. Sammantaget kan konstateras att vid
1900-talets slut återfanns en liberal världsordning under ledning av en, i alla avseenden, dominant supermakt, USA.57
Efter det kalla kriget fanns dock möjlighet att återgå till en mer isolationistisk strategi, lik den unionsfäderna förespråkade.
Men istället expanderade Nato, och USA
agerade även militärt med ett FN-mandat
i ryggen i Kuwait-kriget. Under president
Clinton företogs nation building i Somalia,
och militära maktmedel användes exempelvis på Balkan. Här kan anas både idealistiska undertoner (Somalia och Balkan)
och mer ekonomiska drivkrafter som i
Kuwait. I den globaliserade världen som
växte fram efter det kalla kriget och med
den stora vikt USA fäster vid ekonomisk
utveckling och vid sina värderingar, kan
det tyckas orimligt att inte fortsätta med
ett aktivt globalt agerande. Det bör dock
påminnas om presidentvalskampanjen år
2000, då blivande presidenten George W.
Bush kandiderade med en ambitiös inrikespolitisk agenda och utlovade mindre internationellt engagemang.58 Han kritiserade
president Clintons engagemang i exempelvis Kosovo, Haiti och Somalia och beskrev
dessa som uppdrag utan slut.59 Emellertid
medförde terroristattackerna den 11 september år 2001 att Bush era kom att få en
mycket aktiv och global karaktär.
Det finns flera problematiska aspekter på amerikansk post 9/11 strategi, det
handlar om hur fienden och hotet definierades och om vilken roll traditionella amerikanska värderingar fick. Det kalla krigets
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strategi hade genom Kennans analys en intellektuell bas, något som saknas eller blev
fel i det som kom att kallas Global War on
Terror, GWOT. I den nationella säkerhetsstrategin från 2002 pekas Al-Qaida och talibanerna ut, samtidigt anges att terrorism
är fienden och att den globala terrorismen
ska besegras.60 I den nationella försvarsstrategin från 2008 anges att vinna the
Long War som de väpnade styrkornas centrala mål. The Long War beskrivs här som
en utdragen kamp mellan idéer mot extremistiska grupperingar.61
Det finns åtskilliga inflytelserika debattörer i USA vilka understödde denna uppfattning. Värd att nämna är Wayne Hall,
pensionerad brigadgeneral från US Army,
som beskriver ett sekellångt krig som startade med 9/11 och där ”terrorister” har
som målsättning att förstöra den amerikanska livsstilen.62 En annan betydelsefull
person är australiensaren David Kilcullen.63
Kilcullen har lagt den intellektuella basen
till dagens militära upprorsbekämpning,
COIN-strategin, i Afghanistan och tidigare
i Irak. Han beskriver det ofrivilliga guerillasyndromet där utländska militärers alltför hårda agerande driver befolkningen till
att stödja de upprorsmakare som militären
söker bekämpa. Istället bör militären agera
långsiktigt för att skapa förtroende hos befolkningen genom att interagera med dem,
skydda dem och skapa en tro på en framtid
utan inflytande från upprorsmakarna.64
Kilcullen beskriver en intressekonflikt
mellan en västdominerad globaliseringsprocess och grupper som motsätter sig
denna utveckling, exempelvis muslimska
extremister. Han menar att västmakternas agerande, som interventionerna i Irak
och i Afghanistan, ökar motsättningarna
och driver fler grupper i antivästlig riktning. Kilcullen menar att den nuvarande
konflikten kan pågå i mellan 50 och 100
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år.65 Sammantaget innebär den amerikanska strategin efter 9/11; en alltför bred beskrivning av fienden, en förstoring av konfliktens betydelse och varaktighet samt ett
nyttjande av icke-ändamålsenliga metoder.
Begreppet terrorism har använts sedan
franska revolutionen och innebär ett systematiskt och urskillningslöst nyttjande av
våld i syfte att sprida skräck och därigenom uppnå ett (politiskt) mål.66 Terrorism
är därmed en metod. Amerikansk strategi
har sedan 9/11 beskrivit fienden som utpekade grupper men har även pekat ut deras
metod som fienden, vilket leder till oprecist agerande. Tillsammans med de mekanismer Kilcullen beskriver ökar därmed
anti-amerikanska stämningar i framförallt
Nordafrika, Mellanöstern och Afghanistan/
Pakistan.
Uppfattningen att konflikten kan vara
upp till 100 år kan ifrågasättas. 100 år före 9/11 var endast tre år efter spansk-amerikanska kriget, de följande 100 åren innebar åtskilliga säkerhetspolitiska omvälvningar som var svåra att förutse. Som beskrivits tidigare var sannolikt industrialiseringen av Japan och enandet av Tyskland,
möjligen tillsammans med revolutionen i
Ryssland, de händelser som i efterhand kan
betraktas som mest påverkande på 1900talet. 9/11 må vara en mycket dramatisk
händelse. Maktbasen för dess anstiftare
var dock begränsad. Såvida inte ett kontraproduktivt amerikanskt agerande avsevärt
ökar denna maktbas är det inte sannolikt
att konflikten blir normerande för det tjugoförsta århundradet.
Ytterligare en problematisk aspekt med
den amerikanska strategin är dess metoder.
Neokonservativa idéer om att med tvångsmakt införa demokrati i arabvärlden nyttjades av president Bush.67 Därutöver upp
rättades det internationellt kritiserade
fånglägret i Guantanamo och användes
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vad som har kommit att kallas utökade
förhörsmetoder, vilka kan betraktas stå i
motsats till de amerikanska värderingarna. Konsekvenserna kan illustreras med
hjälp av en ledare i den franska tidning
Le Monde efter 9/11, där det uttrycktes:
”We are all Americans!” och jämföra detta med ett fransk uttalande från 2006, angående USA:s agerande inom GWOT, där
det ifrågasätts om ens amerikanerna fortfarande kan betraktas som amerikaner.68
Sammantaget medför strategin en risk för
att det som Kilcullen beskriver som det
ofrivilliga guerillasyndromet projiceras till
strategisk nivå och även omfattar västmakter. Fransk/tyskt motstånd till Irak-kriget
2003 kan tolkas så.
Det kan skönjas en nyansering och förändring med president Obama och NSS
2010. Nu betonas en förnyelse av det amerikanska ledarskapet i världen i syfte att
skapa säkerhet, sprida amerikanska ideal och öka det ekonomiska välståndet.
Betydelsen av samarbete med andra nationer inom ramen för vitaliserade internationella institutioner lyfts fram. Al-Qaida och
dess associerade pekas ut som fiender och
Afghanistan/Pakistan som främsta stridsområde samtidigt som massförstörelsevapen betraktas som det största hotet mot
amerikansk säkerhet. I NSS 2010 understryks att det inte pågår ett globalt krig
mot en taktik, utan mot ett specifikt nätverk, med Al-Qaida i centrum.69
I NSS 2010 och i administrationens
retorik70 kan därmed skönjas en förändrad inriktning av amerikansk strategi. Internationellt samarbete, under
amerikanskt ledarskap, betonas samtidigt som amerikanska ideal är både medel och ett mål, vilka dock inte ska tvingas på andra folk.71 Samtidigt agerar USA
fortsatt aktivt och unilateralt i flera avseenden. Exempelvis föregicks den nu pågå-

ende truppreträtten från Afghanistan av
en intensifierad militär kampanj mot talibanerna och Al-Qaida i både Afghanistan
och Pakistan,72 inkluderande den framgångsrika räden mot Usama bin-Laden.
Därutöver är Guantanamo fortsatt operativt. Betraktat i ett större sammanhang
fortskrider planerna på ett missilförsvar
i Europa och expansionen av Nato. Ra
tionaliteten bakom ovanstående utveckling
uppfattas sannolikt olika i Washington och
i exempelvis Moskva, där strategin kan
uppfattas inte harmonisera med tongångarna i NSS 2010 eller med administrationens retorik.
Ovanstående översiktliga analys av de
senaste 200 årens amerikansk strategi illustrerar de två olika perspektiv genom vilken strategin har utövats, enlig inledningen i detta avsnitt. De omfattar att påverka
omvärlden med exemplets makt eller genom ett mer aktivt agerande, inkluderande
våldsanvändning.

Framtida utvecklingar
Maktfördelningen har en avgörande betydelse för staters agerande inom det internationella systemet, men maktfördelningen i
sig betyder inte att ett visst agerande är givet.73 Avgörande för USA:s framtida roll är
huruvida maktfördelningen kommer bestå
och hur landet väljer, eller ser sig tvingat,
att agera.
Det finns olika uppfattning om hur
maktfördelningen i världen kan utvecklas. I The Post-American World beskriver
Fareed Zakaria tre större maktskiften de
senaste 500 åren. De omfattar framväxten
av de europeiska makterna från 1600-talet,
USA:s ökade makt från slutet av 1800-talet och slutligen ett nu förestående tredje
maktskifte, vilket han kallar The Rise of
the Rest. Maktskiftet omfattar ökad makt
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för växande nationalstater som framförallt
Kina och Indien, men även andra länder.
Skiftet innebär också ökad makt för ickestatliga aktörer som multinationella företag,
intressegrupper, kriminella nätverk och terrorister. Det innebär att maktskiftet är både horisontellt och vertikalt. Traditionella
maktbaser som militära och ekonomiska
får därmed minskad betydelse.
Maktskiftet anses leda till vad Zakaria
benämner The Post-American World.74 Det
sker en fortsatt globalisering av ekonomi,
kultur och information samtidigt som politiken inte har genomgått samma utveckling. Den stora utmaningen ligger i att förhindra att globaliseringen raserar det internationella systemet. Han gör en jämförelse
med Storbritanniens agerande då USA blev
en ekonomisk stormakt. Landet lyckades
bibehålla ett proportionellt sett stort inflytande över världspolitiken genom att alliera sig med USA.75 För att fortsätta blomstra anser Zakaria att USA måste anpassa
sitt ledarskap genom att öka inslagen av
dialog, samarbete och kompromiss; i syfte att öka sin legitimitet. Det handlar om
att acceptera både andra nationers ökade makt och att internationella institutioner får ett ökat inflytande.76 Resonemanget
förstärks av den allvarliga situationen för
amerikansk ekonomi med den stora statsskulden och budgetunderskottet, vilken
sammanfaller med liknande problem för
flera andra ledande västländer.
Som kontrast mot denna strategi kan
nämnas Stephen G. Brooks och William C.
Wohlforth som anser att USA är i en unik
position där traditionella teorier om begränsande mekanismer inom internationella relationer inte är tillämpbara. Det innebär att USA kan forma det internationella
systemet efter sina intressen, utan att riskera allvarliga motåtgärder eller konflikter.77 Ofta har starka staters manöverut40

rymme medvetet begränsats av andra stater. Dessutom begränsar den starkaste staten i regel sig själv för att undvika en negativ reaktion från andra.
Brooks och Wohlforth menar att USA:s
maktbas passerat en tröskel där risken för
denna typ av maktbalansering från andra
stater är minimal. Som exempel nämns
Kuwaitkriget år 1991 och invasionen av
Afghanistan år 2001 där USA:s manöverutrymme var väsentligt större än under det
kalla kriget.78 Även om USA är ekonomiskt
beroende av andra anses övriga världen vara mer beroende av USA. Det finns därför
ingen anledning till självpåtagna begränsningar av det strategiska agerandet. USA
anses ha en cirka tjugo år lång möjlighet
att omforma det internationella systemet
för att bättre stödja amerikanska intressen.79 Resonemanget förstärks av den tidigare beskrivna styrkepositionen som USA
befinner sig i.
Ovan beskrivna möjliga amerikanska
strategier divergerar rejält. Värt att beakta i
sammanhanget är att större skiften i det internationella systemet oftast sker efter omvälvande händelser,80 exempelvis det andra
världskriget eller Sovjetunionens fall. Efter
det kalla kriget fanns ingen tydlig utmaning
för USA. Därför beskrevs en mångfacetterad hotbild bestående av bland annat sönderfallande stater och extremism, vilken till
stor del skulle mötas genom så kallad nation building.81 Attentaten den 11 september 2001 kom att tolkas som den nya stora
utmaningen. En viktig del av lösningen var
egentligen en logisk följd av det sena 1990talets strategi. Genom att med tvångsmakt
införa demokrati i Mellanöstern, med början i Irak, skulle man skapa och sprida fred
och säkerhet.82 Strategin var också i överensstämmelse med den amerikanska identiteten.
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Ett knappt decennium efter Irak-krigets
inledning kan en förändring skönjas där
exemplets makt åter framhävs samtidigt
som internationellt samarbete förordas
tydligare. Vidare beskrivs utmaningarna
som mångfacetterade och inkluderar våldsamma extremister, kärnvapenspridning
till terrorister och kärnvapenbeväpnande
av Iran och Nordkorea samt klimatförändringar.83 En rimlig slutsats av ovanstående
är att en unipolär värld, från den aktuella supermaktens perspektiv, karaktäriseras
av just mångfacetterade hot och utmaningar samtidigt som det är svårt att uppfatta
tydliga trender avseende utvecklingen i det
internationella systemet. Mindre mäktiga
stater kan dock lättare identifiera en tydlig
utmaning eller hot, den unipolära statens
dominans av det internationella systemet.
Idag är USA en i alla avseenden totalt
dominerande supermakt. Den westfaliska världsordningen från 1600-talet fram
till det andra världskriget var ett multipolärt system med maktbas huvudsakligen i
Europa, inklusive Ryssland. Efter det andra
världskriget framträdde en tydligt bipolär
världsordning, vilken under 1990-talet ersättas av ett unipolärt system med maktbas i USA.84 Sovjetunionens sammanbrott
och det kalla krigets slut initierade det senaste skiftet. Frågan är om dagens unipolära system är bestående, såsom Brooks
och Wohlforth anser, eller är en övergångsfas till ett mer multipolärt system, i enlighet med Zakarias teorier. Oavsett hur det
internationella systemet utvecklas är det
intressant att resonera om den amerikanska identiteten, landets intressen och värderingar, hur de förhåller sig till varandra
och vad det kan innebära för utvecklingen
framöver.

Avslutning
Clausewitz beskriver krig som en kamp där
vi använder våld för att påtvinga motståndaren vår vilja. Kampen karaktäriseras av
den välbekanta treenigheten bestående av
en blind naturkraft, sannolikheter och tillfälligheter samt förnuftet.85 Eftersom krig
är en fortsättning av politiken med andra
medel kan även strategi, enligt definitionen i denna analys, betraktas som en kamp
mellan viljor. Därmed kan treenigheten
även appliceras på den strategiska nivån,
men med andra element bundna till de tre
delarna.
Värderingar

Omvärlden

Blind naturkraft

Sannolikheter/tillfälligheter

Förnuft
Intressen

Den blinda naturkraften hänför sig till
mekanismen om växelvis stegrande insatser, vilket tar kampen till dess yttersta
gräns. Beträffande amerikansk strategi består den blinda naturkraften av nationens
värderingar; individuell frihet, rättvisa och
mänskliga rättigheter. Elementet förnuft
innebär att kriget/kampen inte är en isolerad akt, därför inverkar begränsande krafter vilka dämpar den växelvisa stegringen.
Förnuftet representeras här av de nationella intressena; nationell suveränitet och frihet samt nationellt välstånd. Sannolikheten
för motståndarens agerande kan bedömas
och värderas. Dock är kriget och kampen
till sin natur oförutsägbara samt inbegriper
slump och icke-linjära samband. Det leder
till både tillfälligheter och sannolikheter,
vilka för den strategiska nivån här representeras av omvärlden.
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När det gäller amerikansk strategi visar den här analysen att det finns ett fjärde
element, identiteten; en synnerligen stark
tro på de egna idealen ur både ett rationellt och ett moraliskt/religiöst perspektiv,
uppfattningen att landet är exceptionellt,
en medvetenhet av den egna maktbasen
kompletterat med handlingskraft gränsande till otålighet samt strävan att bibehålla handlingsfrihet och makt på individuell och delstatlig nivå istället för på federal
nivå. Clausewitz triad är tvådimensionell.
Genom att det fjärde elementet tillförs blir
modellen istället tredimensionell.

Identitet
Strategi

Värderingar

Omvärlden

Intressen

Clausewitz skriver att krigets teori kan
betraktas som ett föremål som svävar mellan triadens tre magneter.86 I modellen
ovan är det istället den amerikanska strategin som svävar mellan, och påverkas av, de
fyra magneterna. Omvärlden är självklart
föränderlig, medan intressena och värderingarna är mer trögrörliga. Identiteten är
att betrakta som ett levande och dynamiskt
element, vilken har en stark påverkan på
amerikansk strategi. Vidare påverkar identiteten hur omvärlden med dess aktörer
och skeenden tolkas, exempelvis hur möjligheter och hot uppfattas.
Tolkningen leder sedan till olika vikt
för värderingar och intressen i skilda omvärldslägen.87 Samtidigt påverkas och utvecklas identiteten av övriga element i modellen. Här verkar intressena och värderingarna i stor utsträckning stabiliseran42

de, eftersom de är trögrörliga. Den föränderliga omvärlden har större påverkar på
identiteten. Därmed uppstår en dubbelriktad växelverkan mellan nationens intressen, värderingar och omvärlden å den ena
sidan och nationens identitet å den andra
sidan. Denna dubbelriktade växelverkan
resulterar i ett amerikanskt strategiskt agerande, magneten svävande mellan de fyra
elementen.
Med ovanstående modell som grund
kan USA:s strategiska agerande förstås och
ett mönster skönjas. Samtidigt är det viktigt att notera att identiteten förändrats
genom USA:s historia genom att maktbasen sedan 1812 års krig ökat kontinuerligt. Dessutom har omvärldens utveckling
genom globaliserad handel och tekniska
möjligheter att fysiskt hota den amerikanska kontinenten påverkat förutsättningarna för att värna de nationella intressena. Walter McDougall beskriver mönstret
med etiketterna Promised Land respektive Crusader State. Det innebär, något förenklat, att USA utvecklats från att se sin
roll som att vara ett exempel för andra nationer och en fristad för förtryckta människor till att mer aktivt, och ibland med
våld, söka exportera de amerikanska idealen.88 Denna beskrivning förstärks av att
USA befunnit sig i större krig under 10 %
av landets existens.89 En siffra som under
1900-talet ökat till 15 %. Om man enbart
räknar med den andra halvan av seklet är
siffran 22 % och sedan 2001 befinner sig
landet alltjämt i krig.90
Det finns dock krafter som drar nationen mer mot Promised Land-strategin.
Som nämnts framhäver president Obama
i NSS 2010 vikten för USA att leva efter
sina värderingar och att utgöra ett exempel istället för att tvinga på andra nationer
dessa ideal. Värderingarna beskrivs som
den främsta tillgången för nationell säker-
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het. Emellertid förbehåller man sig rätten
att använda våld och agera unilateralt då
nationella intressen hotas.91
Mönstret för USA:s agerande kan beskrivas som att 1900-talets tekniska utveckling, globalisering av handeln och den ökade maktbasen för USA inneburit en vidgad
intressesfär och en position vilken både leder till ett behov av och medger ett mer aktivt strategiskt agerande. Utvecklingen liknar den Mahan förespråkade och medger
ett synnerligen stort inflytande över det internationella systemet. En slutsats av ovanstående är att hur världsordningen utvecklas framöver har stor inverkan på USA:s
strategiska agerande, liksom USA:s strategi har stor inverkan på omvärlden.
USA kan befinna sig vid en militär och
ekonomisk kulminationspunkt med en
framtida utveckling liknande den Zakaria
beskriver. Ett annat alternativ är att
1900-talet inneburit ett genombrott för den
amerikanska nationen och att vi står inför
en längre era av amerikansk dominans, likt
den Friedman framhäver och Brooks och
Wohlforth antyder. Utöver dessa två skilda uppfattningar bör det beaktas att även
framtiden rimligtvis kommer att medföra
omvälvande händelser, likt 9/11. Dessutom
visar historien att det emellanåt framträder människor vilka har en synnerligen
stor inverkan på utvecklingen inom det
internationella samfundet, som till exempel Napoleon eller Franklin D Roosevelt.

Oavsett hur utvecklingen blir kan modellen beskriven i detta avslutande avsnitt användas för att förstå och tolka amerikanskt
strategiskt agerande.
Den amerikanska strategin utformas inom ramen för en växelverkan mellan elementen i modellen. Beroende av aktuell
styrka och karaktär på de fyra magneterna kan därför amerikansk strategi över tiden, förutom att utvecklas från det ena
mot det andra, även växla mellan ett agerande inom ramen för Promised Land- eller
Crusader State-strategier.
Likt Clausewitz uppfattning att militärteori ska fostra fältherren, och inte följa
med honom till slagfältet,92 syftar modellen
inte till att prediktera USA:s framtida strategi, utan till att öka förståelsen för de dynamiska krafterna som influerar strategin.
En central del i denna förståelse är kunskapen och medvetenheten om den amerikanska identiteten; en synnerligen stark tro på
de egna idealen, både ur ett rationellt och
ur ett moraliskt/religiöst perspektiv, uppfattningen att landet är exceptionellt, en
medvetenhet av den egna maktbasen kompletterat med handlingskraft gränsande till
otålighet samt strävan att bibehålla handlingsfrihet och makt på individuell och delstatlig nivå istället för på federal nivå.
Författaren är överstelöjtnant och ledamot
av KKrVA .
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Rysk militärreform under Serdjukov
Försvarspolitiskt beslutsfattande och utmaningar framöver

Inträdesanförande i KKrVA avd VI den 4 oktober 2011
av Carolina Vendil Pallin

den 26 mars 2011 höll den ryska
Militärvetenskapsakademien (AVN – Aka
demija voennych nauk) sitt årsmöte i Ryska
arméns kulturcentrum. Akademiens ordförande, armégeneral Machmut Gareev, räknade i sitt anförande upp vad akademien
åstadkommit under den senaste femårsperioden och vilka uppgifter han såg framöver. Gareev är en av Rysslands mest kända
generaler och en expert på sovjetisk krigföring under Andra Världskriget, i vilket
han också deltog. Gareev framhöll bland
annat i sitt anförande att akademien ansåg att Ryssland behövde en mer realistisk
uppskattning av hoten mot dess nationella
säkerhet:
I en rad officiella dokument görs detta
[uppskattas hoten] synnerligen villkorligt,
vagt och obestämt. Ultraliberala politiker
och statsvetare samt experter från ickestatliga (nepravitelstvennye) organisationer söker enträget övertyga samhället om
att inga hot mot Ryssland existerar, alla
försvarsutgifter och idéer om att skydda Fosterlandet förklaras såsom påhittade och otidsenliga. Dessutom säger de att
då våra möjligheter är begränsade så måste vi se över hotens karaktär och avskaffa en del av försvarets uppgifter. Men hot
och uppgifter för försvaret existerar objektivt och om man inte kan neutralisera
dessa med politiska medel så kan de inte avskaffas, annars kommer vår motstån-

dare att ställa oss inför dessa uppgifter så
som skedde 1941.1

Citatet ger en god uppfattning om huvudinnehållet i resten av Gareevs anförande.
Generalstabschefen, armégeneral Nikolaj
Makarov, anlände kort därefter försenad.
Han hade missat hela Gareevs anförande och inledde sitt eget med att avfyra en
bredsida mot ryskt militärt tänkande och
krigskonst:
Under de senaste två decennierna har vi
inte förmått föra krigskonsten till en modern nivå och har fortsatt att leva enligt
en gammal måttstock. Medan världen utvecklade rymdteknologier, IT-baserade
ledningssystem och gjorde stora vapeninköp lade vi tyngdpunkten på en massarmé och köpte föråldrade vapen från industrin.2

Det är inte svårt att föreställa sig hur budskapet togs emot och att det tolkades som
en direkt kritik av de analyser som bland
andra Militärvetenskapsakademien levererat. Det var också den bild som gavs i ryska tidningar ett par dagar senare. Gareev
gjorde sitt bästa för att lägga tillrätta bilden genom att hävda i en artikel i tidningen Nezavisimaja gazeta att Makarov
alls inte riktade sin kritik mot akademien.
En grundläggande motsättning skymta
de dock fram när Gareev längre fram arti
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keln uppgav att Försvarsministeriet under
2011 valt att inte lagt ut några uppdrag
på akademien för första gången sedan den
bildades.3
Interiören illustrerar den motsättning
som existerar mellan det gamla och nya i
Ryssland inom de Väpnade Styrkorna och
bland pensionerade officerare. Det är också
en mycket god bakgrund för att förstå hur
omvälvande de förändringar som inletts
är för officerskåren och för den ryska befolkningen. För första gången sedan andra
världskriget har Försvarsministeriet radikalt ändrat förbandsstrukturen och dessutom inlett en process för att överge massmobiliseringsarmén. För många officerare
kommer detta på sikt innebära att den utbildning och träning de fått i stora stycken blir inaktuell och att karriärmöjligheterna minskar, helt enkelt på grund av att
antalet befattningar minskat. För den ryska allmänheten innebär det att de Väpnade
Styrkorna kommer att se drastiskt annorlunda ut jämfört med den armé de vant sig
vid och jämfört med den de högtidlighåller varje år den 9 maj. Firandet av segern i
andra världskriget är en av de få nationella
helgdagarna som hela nationen kan samla sig kring trots etniska, religiösa och politiska motsättningar. Betydelsen av denna
högtid för nationell sammanhållning och
stolthet kan knappast överdrivas.

Försvarspolitiskt
beslutsfattande i Ryssland
Ofta möts vi av påståendet att Rysslands
politiska ledning har militariserats under
Putin.4 För den som följer personutnämningar inom ryska regeringen är detta påstående något förbryllande. Ett antal personer med ett förflutet i säkerhets- och
underrättelsetjänsterna har onekligen blivit utnämnda till höga positioner inom
48

regering och på myndigheter och statliga
företag. Samtidigt ska utbredningen av detta fenomen inte överdrivas. Det är framför allt inom traditionella ”säkerhetssektorer” som vi återfinner dessa personer. Om
med militarisering avses att officerare ur de
Väpnade Styrkorna i hög utsträckning skulle utnämnas till höga befattningar utanför
Försvarsministeriets egid blir beskrivningen direkt missvisande.5 Snarare är det slående hur poster inom Försvarsministeriet
som traditionellt har varit reserverade för
officerare allt oftare besatts med personer från Federala säkerhetstjänsten (FSB),
Utrikesunderrättelsetjänsten (SVR), Fede
rala skattetjänsten och Ministeriet för ekonomisk utveckling.
Officerskåren har ofta visat sig vara en
svag lobbyist för sina intressen.6 Det finns
heller ingen tradition av att landets officerare tar över politikernas roll. Det innebär
dock inte att den civila makten entydigt
är starkare än den militära i försvarsfrågor. Något som däremot blev tydligt efter
Sovjetunionens fall var politikernas oförmåga att få officerskåren att faktiskt marschera åt det håll man pekade. Politikerna
skar ned försvarsbudgeten kraftigt på
1990-talet och visade föga förståelse för
de krav och synpunkter som kom från
Generalstaben, men samtidigt utövade officerskåren effektivt den makt den ändå hade kvar – den att motarbeta politiskt beslutsfattande genom att fördröja eller sabotera verkställandet av beslut.
Den ryska officerskåren och militär personal som lyder under Försvarsministeriet
studeras bäst som en byråkrati i fredstid. Det blir då tydligt att den är minst lika ovillig att anpassa sig till nyordning
och drastiska förändringar som andra
sektorer inom den ryska byråkratin. I
Försvarsministeriets fall kompliceras också genomförandet av beslut av åtminstone
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två faktorer. För det första finns en tradition från sovjettiden där militärt kunnande var koncentrerat till Generalstaben. Det
har gjort att politiker antingen avfärdats
av militärer som okunniga eller självmant
valt att ignorera frågorna. För det andra är
graden av transparens inom denna sektor
mycket låg och trenden har varit mot ökad
sekretess snarare än den motsatta.
Det har gjort att landets parlament,
Duman, röstar igenom försvarsbudgeten
mer eller mindre i blindo och att en detaljerad revision av verksamheten inte finns att
tillgå för parlament eller media. Den dumaledamot som skulle vilja ta del av försvarsbudgeten i sin helhet drabbas också
omedelbart av hårda restriktioner vad gäller att resa utomlands. Det inverkar starkt
återhållande på intresset för att ta del av
försvarshemligheter bland parlamentarikerna. Oberoende granskning av försvarspolitiken och dess genomförande förekommer således i stort sett inte.
Kanske är det därför inte ägnat att förvåna att de initiativ till militärreform som
tidigare sjösatts av den politiska ledningen antingen varit inadekvata redan på ritbordet eller havererat i kontakt med verkligheten. Samtidigt är det värt att påpeka
att försvarsreformer har utgjort en utmaning även för andra länder än Ryssland. I
Rysslands fall kompliceras arbetet av bristen på transparens och granskning av verksamheten, det djupa förfall som landets
Väpnade Styrkor befann sig i under hela
1990-talet och att modern krigföring kommer att ställa helt andra krav på officersoch soldatkåren framöver, krav som ofta
krockar med den kultur som utvecklats under många år.
Det är också värt att understryka att ledtiderna för att genomföra en militärreform
räknas i decennier snarare än månader och
år och att det ännu är för tidigt att fälla

ett slutligt omdöme om hur pass lyckosamma de senaste försöken varit. Många
av de påtagliga förbättringar av rysk militär förmåga som kunde märkas redan under Vladimir Putins första mandatperiod
var resultatet av beslut som togs i slutet av
1990-talet och i ljuset av Rysslands katastrofala nederlag i första Tjetjenienkriget –
inte primärt av beslut som togs av Putin
eller dåvarande försvarsminister Sergej
Ivanov.
För att framgångsrikt genomföra en militärreform bör åtminstone tre förutsättningar föreligga:
• Politisk vilja krävs och detta är något
som många fokuserat på som förklaring till varför man inte lyckades under
1990-talet, men däremot under Putin.7
Det är dock en förklaring som bara kommer halvvägs. Politisk vilja är av sin natur flyktig och illa lämpad för projekt
med långa ledtider; andra viktiga policyfrågor tenderar att med tiden tränga ut
försvarsfrågor (utom i då landet befinner
sig i krig).
• Dessutom krävs militärt kunnande inom
den politiska sfären. För politiker och
byråkrater utanför Försvarsministeriet
räcker det inte att veta att något måste
göras – det är också nödvändigt veta vad
som bör göras och hur.
• Slutligen, då den politiska viljan sällan är uthållig krävs också ett institutionellt ramverk som driver processen även
då politiskt fokus under perioder förflyttas till andra frågor. Detta ramverk bör
både kunna driva beslutsprocessen och
utvärdera resultat. Detta är Rysslands
Akilleshäl vad gäller försvarspolitiskt beslutsfattande.

Serdjukovs reformer
Det finns en viss grad av ironi i att en man
från Federala skattetjänsten blivit fram
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gångsrik i att genomföra en reformering av
de ryska Väpnade Styrkorna, en man som
det skrattades åt och som kallades ”möbelhandlaren” när han utnämndes i februari
2007.8 Han satte igång en genomgripande omstrukturering av landets krigsmakt
hösten 2008 och för ryska officerare torde
det ha varit en chock. Serdjukov visade sig
vara en man med mycket hårda nypor och,
dessutom, med starkt politiskt stöd.
Hans reformer berörde främst de konventionella stridskrafterna. Det innebar inte att de strategiska robottrupperna nedprioriterades, utan berodde snarare på att de
konventionella stridskrafterna var i störst
behov av reformer samtidigt som de var
mer användbara i de mest troliga uppgif
terna som de ryska Väpnade Styrkorna
skulle komma att stå inför inom en nära
framtid: lokala och möjligen regionala krig.
Serdjukovs reformarbete var långt ifrån i
mål 2011. Ryssland hade kanske bara genomfört den lättaste – om än också den
mest kontroversiella – delen av uppgiften.
Stora utmaningar återstod och en hög grad
av uthållighet skulle komma att behövas.
Reformerna syftade i förlängningen till
att skapa konventionella Väpnade Styrkor
med hög tillgänglighet och rörlighet samt
även inneha andra och nya förmågor än
dem de har idag. De ska kunna samverka
bättre mellan försvarsgrenar och truppslag
samt även med förband som lyder under
andra ministerier och tjänster. Således ska
förband ur de Väpnade Styrkorna kunna
samverka i en militär operation med förband ur Federala Säkerhetstjänsten (FSB)
och Inrikestrupperna (som lyder under
Inrikesministeriet).
Ambitionen är med andra ord hög och i
förlängningen innebär den också att Ryss
land gradvis överger sin förmåga till massmobilisering. Rörlighet kommer att stå i
fokus. Vid en första anblick på reformerna,
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utifrån de siffror som funnits tillgängliga
vad gäller antal förband och officerare, är
det lätt att få intrycket att Ryssland kommer att sänka sin militära ambition. I själva verket var många av de förband som avskaffades s k kaderförband, d v s förband
med 10-20 procents bemanning samt olika förband som främst skulle bevaka förråd och verkstäder för den vildvuxna flora av materiel som de ryska stridskrafterna
ärvt från Sovjetunionen.9 Ett citat från det
linjetal som Putin höll 2006, då han blickade tillbaka på situationen inför andra
Tjetjenienkriget 1999, illustrerade väl den
situation Ryssland länge befunnit sig i:
Jag minns ett samtal med den dåvarande Generalstabschefen mycket väl. ... För
att effektivt svara terroristerna behövde
vi samla en styrka på minst 65 000 man.
Men i hela armén fanns bara 55 000 man
i stridsberedda förband och dessa var utspridda över hela landet. En armé bestående av 1400 000 man men ingen fanns
som kunde skickas i krig.10

Med andra ord, genom att skära ned antalet förband hoppades Ryssland koncentrera resurserna i form av soldater och materiel till stridsberedda förband, snarare än
sprida ut dem på förband som skulle användas i det krig som var minst troligt – ett
storskaligt krig med Nato. Det var också
en del av förklaringen till de radikala nedskärningar som gjordes av officerskåren.
När reformerna först presenterades förekom rubriker om att nu fick generalerna gå.
Generalerna landade i själva verket troligen
mjukt. De drygt 200 som avskedades hade
en bra pension och tjänstelägenhet att dra
sig tillbaka till. Det intressanta är snarare
mellanskiktet. En major i ryska Väpnade
Styrkorna tvingades ut i en avsevärt bistrare verklighet och det var de här officerarna
som bl a hade tjänstgjort i kaderförband
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eller på centrala och regionala staber där
alla kaderförband också skapade behov av
officerstjänster.
Vidare skulle divisioner och regementen inte längre finnas (undantag gjordes
för Luftlandsättningstrupperna åtminstone inledningsvis) utan brigader och bataljoner skulle bli huvudsakliga byggstenar. Antalet militärdistrikt minskades också återigen; den här gången blev sex militärdistrikt omvandlade till fyra stycken och
Operativ-strategiska kommandon (OSK,
Operativnye strategitjeskie komandovanija) infördes för vart och ett av dessa: OSK
Väst, OSK Syd, OSK Centrum och OSK
Öst. Ett ledningssystem med fyra nivåer
(militärdistrikt-armé-division-regemente)
omvandlades till ett med tre nivåer: OSKoperativ stab-brigad.11 Den stora förbandsorganisation som tidigare hade existerat
hade resulterat i behovet av mycket komplicerade ordervägar. Enligt Makarov passerade en order från Generalstaben tidigare genom elva instanser eller staber innan
den nådde förbandet, till skillnad från det
nya ledningssystem som bara krävde tre
motsvarande instanser.12
Denna omfattande omstrukturering har
ryska försvarsledningen i stort gått i mål
med. Även om uttalanden om 24-7-beredskap i 85 brigader bör tas med en betydande nypa salt, var detta en imponerande start. En omstrukturering av de
Väpnade Styrkorna borde ha skett för
länge sedan, men tidigare försvarsministrar, Pavel Gratjev, Igor Rodionov och
Igor Sergeev (samtliga militärer) liksom
även Sergej Ivanov med ett förflutet inom
Utrikesunderrättelsetjänsten (SVR) misslyckades med uppgiften och de åtgärder
som ändå vidtogs var väsentligt mindre radikala. Samtidigt kanske denna formella
omstrukturering ändå utgjorde den lättas-

te biten. Utmaningarna framöver var betydande.

Utmaningarna framöver
Att omvandla divisioner till brigader och
avskeda en stor mängd officerare var kontroversiellt och väckte mycket ont blod,
och då inte bara inom officerskåren. Att
överge strukturen från andra världskriget var även ett kulturskifte på ett djupare plan. Det är talande att en artikel som
var övervägande positiv till reformerna i
Försvarsministeriets tidskrift, Voennaja
mysl, ändå hänvisade till erfarenheter från
andra världskriget för att legitimera nyordningen. Där kunde man t ex läsa att
Sovjetunionen inte skulle ha vunnit kriget
om man inte hade övergett sin då gamla
förbandsstruktur till förmån för divisioner som en motivering till varför det nu var
viktigt att överge desamma.13 Reformerna
ledsagades också av satsningar på sociala
förmåner, ökade löner, en (återigen) utlovad lösning på bostadsfrågan samt förmåner till veteranföreningar (inte minst till
de veteraner från andra världskriget som
fortfarande var i livet). En av utmaningarna för Rysslands politiska ledning var således att vinna acceptans för den nya form
(Novyj oblik), som de Väpnade styrkorna
skulle anta och för att landet inte längre
ställde massmobilisering i fokus.
Den strukturella omvandlingen parat
med ett nytt ledningssystem och ambitionen att skapa nya förmågor ställde också
delvis nya krav på Rysslands officerare. En
betydande del av den utbildning och träning de fått under sin karriär skulle komma att bli inaktuell och därmed inte efterfrågad. Den utbildningsinsats som behövdes var således betydande samtidigt som
antalet tillfällen för karriärklättring hade
reducerats väsentligt i och med att förband
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och staber helt enkelt strukits ur organisationen. Försvarsministeriet stod med andra
ord inför en betydande uppgift vad gäller
att få huvuddelen av officerarna inom de
Väpnade Styrkorna att anamma det nya,
att arbeta mot samma mål som ledningen
snarare än försöka underminera och motarbeta reformerna. Möjligen skulle en ny
person behövas med tiden på försvarsministerposten eftersom Serdjukov var allt
annat än populär bland övervägande delen
av officerarna.
Två utmaningar som Försvarsministeriet
delar med andra ministerier och myndigheter är att dels hålla farten uppe i reformerna efter inledande, ofta överentusiastiska,
uttalanden om måluppfyllelse, dels att få
reformerna att överleva valsäsongen som
inleddes redan i slutet av 2011 och skulle komma att pågå t o m mars 2012. Den
första av dessa utmaningar var förknippad med den ryska tendensen inom byråkratier att vilja visa att man uppfyller och
gärna överuppfyller målen, allt för att visa
resultat uppåt och ingjuta mod och entusiasm nedåt i organisationen. När chefen för
markstridskrafterna, armégeneral Vladimir
Boldyrev således förklarade att hans försvarsgren hade nått målet att upprätta 85
brigader med ”ständig beredskap” redan i
september 2009 så ska uttalandet tolkas i
detta sammanhang.14 Faran var naturligtvis att man därmed skapade falska förväntningar. Brigaderna må ha existerat i någon
form, men det var en betydande väg kvar
innan de fungerade så som det var tänkt.
Den senare utmaningen består i hur
den politiska viljan att genomföra impopulära reformer snabbt ebbar ut då valsäsongen inleds. Plötsligt i slutet av 2010
förflyttades Medvedevs och därmed även
Serdjukovs fokus till sociala förmåner för
militärtjänstgörande, bostäder till alla officerare och uttalanden om att nu ska inga
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fler radikala åtgärder vidtas. Det är möjligt att spåra en tydligt återkommande cykel i ryska militärreformer; varje val följs
av intensiv reformaktivitet och ofta även
en hårdhudad okänslighet för hur illa reformerna slår mot enskilda anställda medan reformtakten snabbt avtar och en andningspaus infinner sig när val närmar sig
och det blir viktigt att inte alienera väljargrupper som sympatiserar med åsikten att
Ryssland ska ha en stark krigsmakt – och
den gruppen dominerar i opinionsundersökningar.15 Tillsammans gjorde dessa två
utmaningar att det skulle komma att krävas något av en nystart efter valen i december i år och mars 2012.
Målsättningen att 70 procent av all materiel ska vara ”modern” år 2020 var troligen högt satt med avsikt och med utrymme för viss felmarginal. Det var heller inte specificerat vad som avses med modern
och det är en betydande skillnad mellan ny
materiel och moderniserad sådan. Under
våren 2011 stod det också klart att försvarsindustrin hade mycket stora svårigheter samt att Försvarsministeriet var missnöjt med såväl den kvalitet som den kvantitet den förmådde leverera.
Fokus i rapporteringen om rysk materiel ligger ofta på stora plattformar och system, som missilen Bulava avsedd för nya
ubåtsklassen Borej och ryska marinens orealistiska förhoppningar om att få sex i huvudsak ryskbyggda hangarfartyg. Det är
dock viktigt att komma ihåg att en betydande satsning görs på nya sambands- och
ledningssystem, vilket utgör en viktig del i
strävan att uppnå en bättre samverkan och
även andra förmågor. Nya plattformar utan moderna sambands- och ledningssystem kommer inte att räcka för Ryssland.
Redan 2011 verkade det mindre troligt
att Ryssland skulle nå upp till de mål som
satts upp i Statliga beväpningsplanen 2020
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Med andra ord är det rent kvantitativt
då resultatet för 2010 var allt annat än tilltveksamt om det är möjligt att inkalla tillfredsställande.16
Materielfrågan kan dock åtminstone i räckligt med unga män, men det är ockviss utsträckning lösas genom köp av ut- så en fråga om kvalitet. Om ambitionen är
ländsk materiel. Det är främst en politisk att anamma ny teknologi och använda den
fråga i vilken utsträckning man är beredd effektivt inom de Väpnade Styrkorna samt
att göra detta; Ryssland har redan frångått att flytta ned initiativet i orderkedjan komden gamla principen att vara självförsör- mer det att ställa högre krav på personalen
jande i och med köp av UAV:er från Israel, – även på soldater och underofficerare. Idag
pansarfordon från Italien och, naturligtvis, är militärtjänst, såväl värnplikt som konMistralfartyg från Frankrike. Förutom des- traktstjänstgöring, inte attraktiv för begåsa mer uppmärksammade inköp är det värt vade unga män. De förhållanden som råatt notera att Ryssland sedan länge har va- der med utbredd pennalism, korruption
rit beroende av att köpa in en rad elektro- och risken att skickas till konflikthärdar
niska komponenter.
i Kaukasien och Centralasien gör att det
En av de mest komplicerade frågorna, kommer att vara mycket svårt att rekrytera
och troligen den största utmaningen, för specialister, sergeanter och lovande officeRyssland framöver är dock personalfrå- rare även framöver – även med en väsentgan. Här brukar fokus ligga på att disku- lig ökning av ersättningsnivåerna. Att retera värnpliktskullar och där är onekligen krytera den sergeantkår som var tänkt att
tendensen oroande för den som vill behål- bli ryggraden i de nya Väpnade Styrkorna
la en rysk krigsmakt med en miljon man. har också visat sig vara förenat med stora
Problemet med vikande årskullar är ett svårigheter.
resultat av drastiskt sjunkande nativitetsÄven om ryska Försvarsministeriet skulsiffror efter Sovjetunionens fall, d v s för le lyckas eliminera dessa problem inom ett
drygt 18 år sedan. Problemet förvärras av år (och hittills tycks kriminaliteten inklusiatt många unga män och deras familjer är ve pennalismen bara ha tilltagit)18 så komredo att muta tjänstemän och läkare för mer det att ta än längre att övertyga den
att slippa värnplikten samt att studenter är ryska befolkningen om att deras söner är i
undantagna. En betydande andel i kullen
säkra händer inom de Väpnade Styrkorna.
är fysiskt sjuka eller svaga, missbrukar al- Tankegångar om att öka värnplikten till två
kohol eller narkotika samt har psykologis- år igen efter valet 2012 torde vara orealiska sjukdomar eller har kriminell belastning tiska att genomföra i praktiken. Det skulsom gör dem olämpliga för tjänstgöring. le vara en ytterst impopulär åtgärd. Även
Endast 10-20 procent av värnpliktskullen om de Väpnade Styrkorna som institution
har faktiskt inkallats17 och när värnplikten åtnjuter stort förtroende i alla opinionsunförkortades från två till ett år fördubblades dersökningar och det t o m finns ett starkt
också antalet som de Väpnade Styrkorna stöd för värnplikten så är svaren också enbehövde inkalla på årsbasis. Dessutom är tydiga att en majoritet inte vill tjänstgöra
det inte bara de Väpnade Styrkorna som
själv eller att någon nära anhörig ska göra
gör anspråk på värnpliktiga utan även FSB det. Det är således ett dubbelbottnat för(främst Gränstrupperna), Inrikesministeriet hållande som utmynnar i att man gärna ser
och andra ministerier och myndigheter att någon tjänstgör – men någon annan ska
med väpnad trupp.
helst göra det. Att återinföra tvåårig värn53
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plikt kommer troligen inte vara en åtgärd
som den politiska ledningen prioriterar om
den samtidigt riskerar att stå inför sociala
oroligheter som ett resultat av reformer inom andra politikområden. Många viktiga
reformer sköts på framtiden p g a valen till
Duman i december 2011 och till presidentposten i mars 2012.
Det är således frågan om den politiska viljan kommer att vara tillräcklig samtidigt som det bara finns bristfälliga institutioner för att säkerställa att reformerna
genomförs. Institutionerna för oberoende
granskning av den verkställande makten i
Ryssland har försvagats till den grad att de
inte alls fullföljer sitt uppdrag under Putin
och Medvedev. I Försvarsministeriet blir
problemet än större eftersom det finns en
överdriven grad av sekretess och trenden
pekar mot minskad transparens snarare än
den motsatta.19 Till exempel har Dumans
insyn i försvarsbudgeten och därmed möjligheterna att granska den minskat sedan 2005 samtidigt som parlamentets revisionskammare har hamnat i en ställning
där den är beroende och i hög grad kontrollerad av den verkställande makten. Inte
heller kan media eller ett oberoende rättsväsende fylla rollen av oberoende granskande instans. Detta gör det högst tveksamt om Försvarsministeriet kommer att
komma tillrätta med den höga graden av
korruption, maktmissbruk och kunna kontrollera hur dess beslut implementeras av
organisationen i stort.
Incitamenten för att dölja missförhållanden, frisera siffror och undanhålla information är betydande. Till exempel finns
det goda anledningar för en befälhavare att
rapportera in ”döda själar”, d v s soldater
som aldrig dykt upp, deserterat eller avlidit,
som närvarande eftersom det innebär att
lön och medel för andra omkostnader fortsatt betalas ut. Korruptionen växte enormt
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under 1990-talet inom Försvarsministeriet
när officerare inte kunde leva på sin lön och
förband inte ens tilldelades tillräckligt med
medel för att köpa in mat och ammunition.
När korruption väl bitit sig fast är den
mycket svår att komma tillrätta med och
att göra det utan utomstående, oberoende granskning ter sig minst sagt osannolikt.
Det gör att Försvarsministeriet ofta haft
svårt att säga om de Väpnade Styrkorna
verkligen består av en miljon man, avgöra
om medel används enligt anvisning eller veta vilken stridsberedskap som förband har
mellan de utvärderingar som görs i slutövningar. För att åstadkomma en högre grad
av oberoende granskning krävs naturligtvis också att militärt kunnande finns utanför Försvarsministeriet och Generalstaben,
något som inte är fallet.
Det finns ingen ”master plan” för reformerna som nu genomförs, utan vi kommer
att se hur de anpassas löpande till ändrade
förhållanden.20 Det finns all anledning att
anta att Ryssland inlett ett intensivt arbete
för att ta fram nya militärstrategiska dokument för sina Väpnade Styrkor. Det faktum
att Makarov inledde sitt anförande med att
säga att rysk krigsvetenskap ligger tjugo år
efter indikerar att det inom Generalstaben
finns ett missnöje med en stor del av den
analys som levererats tidigare och att nya
idéer och tankar efterlyses. Det är också intressant att notera att mycket lite är känt
om vilken materiel som planeras tillföras
markstridskrafterna till 2020 jämfört med
marin- och flygstridskrafterna. Uppgifter
om vad som inte ska anskaffas, såsom ytterligare Kalasjnikovs och/eller ryskproducerade stridsvagnar, har dock förekommit.
Slutligen inrättades i april 2011 ett Råd
för vetenskaplig och teknologisk politik
vid Försvarsministeriet. Detta råd kommer att ledas av Andrej Kokosjin, en av
Rysslands mest framstående forskare in-
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om områdena strategi och utrikespolitik och med ett förflutet som bl a landets
första civila vice försvarsminister och sekreterare i Säkerhetsrådet. Det är för tidigt att säga vilken roll detta råd kommer
att spela i reformeringen av de Väpnade
Styrkorna, men ambitionen var att bistå
Försvarsministeriet med forskning både på
det militärtekniska området och inom det
militärstrategiska inför framtida beslut.21
Utmaningarna är betydande och det återstår att se hur långt Ryssland når. Refor
merna initierades utan att föregås av experiment, och studier och planerna behöver
därmed justeras när de kommer i kontakt
med verkligheten.22 Det är inte i sig ett tecken på misslyckande. Akilleshälen för ryskt

försvarspolitiskt beslutsfattande utgjordes
snarare av bristen på robusta uppföljningsmekanismer och möjlighet att utkräva ansvar genom granskning av verksamheten.
Ett underlag baserat på sådan analys kommer att behövas för Försvarsministeriet när
det återstartar reformerna efter valet – och
återstarten kommer troligen att se annorlunda ut än inledningen, eftersom det nu
kommer att krävas åtgärder för att skapa
legitimitet för reformerna, både inom de
Väpnade Styrkorna och i samhället i stort.
Författaren är forskningsledare vid FOI
och ledamot av KKrVA.
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Slagteknik och självtillit
Närkamputbildningens psykologiska effekter

av David Bergman

avgörande för soldater idag är att kunna hantera den extrema stress som militära
operationer ofta medför. Insatserna karaktäriseras inte bara av fysiska påfrestningar utan ofta även av en osäkerhet om vem
motståndaren är och vilka hans avsikter är.
En kritisk faktor för militär framgång blir
därmed att kunna hantera den emotionella stress som situationen medför, samt att
kontinuerligt kunna bedöma situationen
och ha verktygen för att agera över hela
konfliktskalan.1
Exempel på personal som i större utsträckning än andra löser uppgifter under
situationer med stor fysisk och emotionell
stress kan vara underrättelsepersonal (humint), militärpoliser, samverkansofficerare,
försvarsattachéer, psyops-personal, cimicpersonal, personskyddspersonal, förhörsledare och vissa högre officerare. Dock kommer i stort sett alla soldater i ett insatsområde att utsättas för potentiellt hotfulla situationer och måste ha förmågan att identifiera, hantera och lösa dessa.
Något som ger soldaten en bredare
verktygslåda för att bättre kunna hantera
de utmaningar han eller hon kan komma
att ställas inför är den militära närkampsutbildningen. Den lär varje enskild soldat
att ständigt utvärdera situationen och strida på korta avstånd, med eller utan eldgivning. Två nyckelbegrepp inom detta är si-

tuationsmedvetenhet och graderad verkan.
Att kontinuerligt utvärdera situationen och
agera efter förutsättningarna – mot fattiga
civila i en demonstration eller en reguljär
motståndare – med den grad av våldsanvändning som situationen kräver.
Närkampen är en integrerad del av
stridsutbildningen och ger brukaren en
hög personlig färdighet, både med och utan vapen. Förutom de grundläggande utbildningsblocken som är obligatoriska för
varje soldat och sjöman finns påbyggnadsblock för olika typer av befattningshavare, detta för att bättre förbereda dem inför
de specifika situationer som de kan komma
att ställas inför.
Men närkampsutbildningen ger också
en djupare, psykologisk effekt som i vissa
situationer kan vara mer värd för individen
än de praktiska tekniker som lärs ut.

Stress
Stress är en naturlig och nödvändig del för
den mänskliga överlevnaden. Det är den
fysiologiska anpassningsreaktion som förbereder kroppen för kamp eller flykt – vad
som på engelska benämns fight or flightresponse.2 Till det kan termen freeze läggas till, vilket innebär att frysa av handlingsförlamning orsakad antingen av rädsla eller av en överstimulering som vår hjärna inte kan hantera. I vilken utsträckning
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Närkampsutbildning ökar både en soldats förmåga till stresshantering och situationsmedvetenhet samt
ger denne verktygen att instinktivt agera mot uppfattade hot med graderad verkan, även i oklara situationer. Foto: Försvarsmakten / Combat Camera.

och exakt hur en människa reagerar under
stress kan påverkas genom träning, och
styras mot kamp framför flykt.
Den mänskliga kroppen har i grunden
en god förmåga att hantera stressfyllda situationer. Den är även märkbart tålig och
anpassningsbar efter nya, svåra påfrestningar och en tillfälligt ökad stressbelastning ger ingen negativ påverkan på hälsan.
Stress påverkar en soldat före en insats med oro och rädsla, under en insats
genom att skärpa kroppens sinnen och få
den att prestera maximalt under extrema
förhållanden samt efter en insats då kroppens bemästringsstrategier bearbetar det
vi varit med om, det vi huvudsakligen kallar stridsreaktioner. I närkampssituationer
är vi i första hand intresserade av hur den
60

mänskliga förmågan kan utnyttjas maximalt under själva insatsen för att upptäcka,
identifiera och reagera mot hot.
Vår hjärna och det centrala nervsystemet har utvecklats till att styra hur vi uppfattar omvärlden och jämföra med tidigare minnen. Syftet är att individen ska fungera optimalt i den miljö han eller hon befinner sig. Stress höjer beredskapen, ökar
vakenheten och fokuserar uppmärksamheten samt ökar den fysiska beredskapen att
agera.3
Ett grundläggande antagande när vi talar om stress är att det aldrig är en händelse eller situation i sig som är stressande.
Händelsen eller situationen måste kopplas
till hur individen upplever och tolkar den.4

DISK U SSION & D E B ATT

Den fysiologiska reaktionen sker inom
det limbiska systemet med hippocampus
och amygdala som svarar för minnen och
känslor. Vid fara stimulerar amygdala binjurebarken att utsöndra adrenalin, kortisol och noradrenalin till blodet. Enkelt uttryckt ökar aktiviteten i vitala organ och
nedprioriteras i icke-vitala organ. Pulsen
och hjärtvolymen ökar för att kunna syresätta blodet snabbare och blodkärlen
öppnar sig för att öka genomströmningen.
Samtidigt minskar aktiviteten i till exempel
njurar och matsmältningsorgan. Detta gör
att sinnenas förmåga att uppfatta ett hot
och kroppens beredskap att agera mot dessa är maximerad.
Det finns ett antal faktorer som kan öka
på den upplevda stressen.5
Närhet: Stress upplevs som allvarligare
ju närmare den är. Att bekämpa en fiende
med ett prickskyttegevär på långt avstånd
är generellt inte lika stressande som att
strida med någon som angriper med kniv
på nära avstånd.
Integritet: Ett angrepp mot en enskild individ kommer att uppfattas som mer stres
sande än ett angrepp på hela förbandet. En
artilleribeskjutning av en grupperingsplats
är inte riktad mot dig som person, och upplevs därmed mindre stressande än då en
motståndare angriper dig direkt. Detta är
förmodligen anledningen till att närstridssituationer och våldtäkt är de två vanligaste anledningarna för att senare utveckla
stressymptom.
Frivillighet: En person som frivilligt gått
in i en situation har bättre förutsättningar
att klara av situationen. Till exempel under en gisslansituation har en förhandlare
som frivilligt går in i situationen lägre risk
att påverkas av stress än gisslan som blivit
ofrivilligt indragen, trots att de exponerar
sig för samma fysiska hot.

Striden på extremt korta avstånd, som
närkampsutbildningen syftar att förbereda soldaten inför, innehåller ofta samtliga
ovanstående faktorer. Att man har verktygen för att kunna hantera den extrema
stress som detta medför kommer förhoppningsvis att reducera den upplevda stressen
till en nivå där individen kan fungera optimalt.
Ett talesätt säger att ”fienden struntar i
om du är trött” och syftar på att motståndaren i en stridssituation måste nedkämpas
för att soldaten ska överleva, oavsett hur
psykiskt och fysiskt utmattad han eller hon
är. En människa som utsätts för ett verkligt
eller uppfattat hot mot livet har en bättre chans att reagera om personen bestämmer sig för att överleva än de som fokuserar på rädslan för att dö. Detta går att jämföra med det militära begreppet ”kampvilja”, ihärdigheten och viljan att segra oavsett umbäranden. Kampviljan och den kontrollerade aggressiviteten som den för med
sig är överordnad de praktiska teknikerna
i kampen och gör det möjligt för en individ
att besegra en bättre tränad person.
Den mest välgrundade och använda modellen för att mäta prestation i relation till
stress är Yerkes/Dodsons lag som i vissa
sammanhang även kallats för stresskurvan
eller prestationskurvan.6 Den säger förenklat att den mänskliga prestationen är optimal vid en viss nivå av stress, då vakenheten och den fysiska beredskapen är på topp.
En för låg vakenhet hämmar perceptionsförmågan och håller kroppen i ett vilotillstånd, medan en för hög belastning leder
till att kroppen på grund av kognitiv överbelastning prioriterar bort funktioner som
rationellt tänkande. Kvar finns då endast
ångest och panikreaktioner (se figur nedan). Den optimala prestationsnivån går att
höja med utbildning, träning och erfarenhet och ger individen möjlighet att preste61
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Yerkes/Dodsons lag
(Stresskurvan) säger att den
mänskliga prestationen är optimal vid en viss nivå stress, för
låg stressnivå sänker vakenhet
och för hög stressnivå gör att
kroppen prioriterar bort kognitiva funktioner. Den optimala
prestationsnivån kan även höjas
(streckad kurva) genom träning,
utbildning och erfarenhet.

ra bättre under stressfyllda situationer (se
streckad linje i figuren).
Även om Yerkes/Dodsons lag är en väldigt enkel sammanfattning av stressens effekter är den fortfarande, hundra år efter
dess första publicering, fortfarande en av
de mest frekvent använda. Vissa publikationer har nyttjat lärdomar från idrotts
psykologin, och menar att intervallet mellan 115-145 hjärtslag per minut utgör en
”maximal prestationszon” för polisiär och
militär personal.7 Dock mäter forskning inom idrottspsykologi generellt endast fysisk
utmattning och inte psykologisk eller emotionell påfrestning och är därmed en dålig
indikator på en individs förmåga i pressade situationer. En puls på 125 slag per minut kan ge indikationer om soldatens fysiska förmåga att verka, men säger ingenting
om dennes mentala tillstånd och inställning, förmågan till situationsmedvetenhet
eller kampviljan.
Det finns ett inneboende problematik
i att nyttja fysiologiska mätskalor för att
mäta en individs upplevda stress. Då ett
grundantagande är att det aldrig är situationen i sig som är stressande, utan individens tolkning av den, är det svårt att använda fysiologiska skalor för att försöka
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mäta denna subjektiva uppfattning. Den
upplevda stressen är en subjektiv tolkning
och reaktionerna som följer varierar med
hänsyn till ett antal faktorer. Dock finns
självklart en viss korrelation då fysisk träning generellt ökar kroppens förmåga att
syresätta kroppens vitala organ (inklusive
hjärnan) vilket indirekt ökar förmågan att
hantera smärta och stress samt kroppens
förmåga att agera mot en fiende.
En soldats stresstålighet och förmåga
till situationsmedvetenhet varierar även
utifrån genetiskt arv. Vissa studier menar
även att det finns individer som är genetiskt predisponerade att motstå stress bättre än andra och därmed hantera de situationer de ställs inför bättre, det som ibland
benämnts ”cool cats”, individer som behåller lugnet under även under extremt pressade situationer.8 Även om det inte är möjligt att ”vaccinera” sig mot stress så finns
tecken på medfödd och inlärd stresstålighet regelbundet i stridskontakter, då vissa
individer behåller fattningen i stressfyllda
situationer och uträttar stordåd där andras
prestation skulle varit hämmad.
I vilken utsträckning en individ har en
medfödd stresstålighet eller i vilken mån
han eller hon kan tillgodogöra sig en sådan
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beror på till exempel genetiskt arv, tidigare
erfarenheter, utbildning och även självtilliten till sin egen förmåga. Det senaste är en
viktig faktor som i sig minskar den upplevda stressen och därigenom ökar förmågan
till situationsmedvetenhet.

Självtillit
Människors förmåga att hantera en situation beror inte bara på deras praktiska färdigheter utan även i väldigt stor utsträckning på deras egen tilltro till denna förmåga – deras självtillit. Självtillit (self-efficacy)
är en individs tilltro till sin egen förmåga
att uppnå en önskad prestationsnivå.9 Inte
en övertro, utan en väl grundad insikt i
sina egna mänskliga förmågor att prestera
under svåra situationer.
En människa som är medveten om sina tillgångar och begränsningar presterar
ofta högre då denna tilltro stärker motivationen, uthålligheten och vetskapen om
hur högt målen kan sättas. En hög självtillit ger även en högre tolerans för stress, då
känslan av kontroll reducerar den upplevda stressen i en situation.
Det mest intressanta är att självtilliten
har en överspridning – en halo-effekt.10 En
psykologisk halo-effekt betyder att ett personlighetsdrag sprider över sig på andra,
även om de inte har någon logisk relation.
Att kunna nedkämpa en motståndare med
närkampstekniker har egentligen ingen logisk koppling till att lyckas till exempel i en
samtalssituation. Men vetskapen att man
kan hantera en svår situation ger en tilltro
att uppgifter med liknande svårighetsgrad
kan överkommas på samma sätt. Detta gör
att soldater med en gedigen utbildning i
närkamp känner en större självtillit även
till sin förmåga i huvudtjänst, och därigenom presterar högre.

En tydlig Halo-effekt finns dokumenterad i militär närkampsutbildning och är
med stor sannolikhet relaterad både till att
personen har fullföljt en krävande utbildning och att denne ökat sin förmåga att
hantera skarpa situationer, oberoende av
om den kräver inslag av närkampstekniker
eller inte.11
En väl grundad självtillit att man kan
hantera en situation, även om den eskalerar, ger personen ett lugn. Detta lugn sänder ett underförstått budskap till omgivningen att de ska lita på individens förmåga därför att individen vet att den existerar.12 En sådan självtillit kan i sig lugna ner
en potentiellt farlig situation då motparten
avskräcks från angrepp.

Situationsmedvetenhet
Att agera i komplexa militära situationer
ställer oerhört stora krav på personalen
och pressar framförallt den mänskliga kapaciteten hos soldaterna att hantera situationen runt omkring dem. En av de mest
kritiska delarna i detta är att säkerställa
och upprätthålla en god situationsmedvetenhet. Situationsmedvetenhet (situational
awareness) syftar på de kognitiva processerna involverade i att uppfatta och förstå sammanhang i en viss miljö. Därmed
ökas förmågan att fatta snabba och effektiva beslut.13 Det grundläggande syftet med
en god situationsmedvetenhet är förmågan
att förutse troliga händelseutvecklingar i
nära framtid. Situationsmedvetenhet blir
en medveten dynamisk reflektion över situationen och hur den troligen kommer att
utvecklas.14
I grunden finns den mänskliga perceptionen och hur vi varseblir världen omkring
oss. Det är aldrig våra sinnesorgan som
sätter gränsen för vår situationsmedveten
het utan vår förmåga att tolka och bearbe63
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ta våra sinnesintryck. Detta gör att vi letar
efter mönster, inte detaljer.

eller att lokalisera och säkerställa funktionsduglighet på sitt vapen.

Människor ser inte, vi känner
igen – och det vi inte känner
igen ser vi inte

Beslutsfattande

Vi tolkar världen enligt de mönster vi blivit lärda. I trafiken letar vi efter vissa saker och i militära situationer andra. Det gemensamma är att de bakomliggande psykologiska mekanismerna är desamma – vi
tolkar världen runt omkring oss som vi lärt
oss att göra.
I syfte att öka situationsmedvetenheten
bör övningsmoment även tidigt inkludera
perceptiv informationssökning och kognitiv informationsbearbetning.15 Studier har
visat att bland annat utbildningar i pistolskytte och taktisk bilkörning som genomgående inkluderar moment med situationsmedvetenhet ger en högre utbildningseffekt, både inom huvudområdet och inom
situationsmedvetenheten.16 Detta sker i
närkampsutbildningen genom bland annat
inlärning att alltid kontrollera omgivningen efter att motståndaren nedkämpats, att
identifiera och ta sig till närmaste utgång

Precis som skyltar och signaler i trafiken
lär närkampsutbildningen soldaterna vilka
mönster av indikatorer de ska identifiera
och värdera samt hur de bör reagera – vilka verktyg de kan eller bör nyttja i olika
situationer.
Ett medvetet beslutsfattande utan tidspress eller stressorer kan enkelt förklaras i
nedanstående figur.
Detektera innebär att uppfatta signaler som kan innebära aggression. Detta
kan ske medvetet eller omedvetet genom
att soldaten uppfattar indikatorer som inte borde funnits där. Indikatorer kan även
vara frånvaron av normala beteenden. Till
exempel att individen viker eller flackar med blicken, inte har samma hjärtliga
ton som under tidigare möten eller något
i omgivningen som inte brukar finnas där.
Frånvaron av det normala – närvaron av
det onormala.
Frånvaron av det normala – närvaron av
det onormala

En modell för hantering av aggressionstendenser hos motparter
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Sedan följer momentet att identifiera
exakt vad det var kroppen reagerade på.
Värderingen rör sedan att säkerställa om
detta är hotfullt eller inte. Agerandet kan
sedan antingen bestå i våld mot hotet men
kan även vara en tillsägelse eller en tydlig
positionering på ett sådant sätt att individen inte fullföljer sin avsikt.
Då ett igenkänningsmönster lärts in
säkerställer det en högre situationsmedvetenhet och ger individen bättre möjligheter att agera mot potentiella hot.
Förhållningssättet blir automatiserat och
huvuddelen av stegen i modellen ovan sker
omedvetet. Våra sinnen reagerar på stimuli och försätter kroppen i en förhöjd beredskap utan att vi är fullt medvetna om varför.

Slutsatser
I sitt sammanhang är närkamp endast en
del av den samlade stridsutbildningen som
en soldat genomgår under sin utbildning.
Den ger soldaten ett antal viktiga verktyg
för att hantera vissa situationer, men det

är självklart att han eller hon även behöver
hela övriga registret av stridsutbildning för
att kunna hantera samtliga grundläggande stridssituationer. Det som dock gör närkamp unikt är att de psykologiska effekter som diskuterats återfinns starkast, och i
vissa fall endast, inom den utbildningen.
En hög personlig färdighet samt förmågan till stresstålighet och situationsmedvetenhet kommer med stor sannolikhet att
höja effekten även i stridssituationer som
inte kräver lösning med närkampstekniker.
Denna självtillit till sin egen förmåga kommer även att hjälpa soldaterna genom både
kommande utbildningar och övningar men
främst skarpa insatser. Medvetenheten hos
individen att han eller hon kan hantera situationen, även om den eskalerar, skänker
ett lugn. Att utstråla detta lugn säger till
omgivningen att de ska lita på personens
kompetens därför att personen vet att den
existerar.
Författaren är kapten, fil mag i psykologi
och militär närkampsinstruktör.

Noter
1.	Holder, Leonard: “Situation awareness in
infantry battalions”, i Graham, Scott och
Matthews, Michael (red): Infantry situation
awareness: Papers from the infantry situation
awareness workshop, U.S. Army Research
Institute for the Behavioral and Social
Sciences, Alexandria, VA 1999, s 87–106.
2.	Cannon, Walter: Bodily Changes in Pain,
Hunger, Fear and Rage: An Account of
Recent Researches into the function of emotional Excitement, Appleton-CenturyCrofts, 1915; Se även; Lazarus, Richard:
Psychological Stress and the Coping Process,
McGraw-Hill, New York 1966.

Michel, Per-Olof; Bergh-Johannesson,
Kerstin; Lundin, Tom; Nilsson, Doris; Otto,
Ulf: Psykotraumatologi: Bedömning, bemötande och behandling av stresstillstånd,
Studentlitteratur, Lund 2010.
4.	Lazarus, Richard: Stress and Emotion: A new
synthesis, Free Association Books, London
1999.
5. Briere, John: Psychological Assessment of
adult posttraumatic states, APA, Washington
1997;
Op cit, Michel, Per-Olof m fl, se not 3
6. Yerkes, Robert och Dodson, John: “The relation of strength of stimulus to rapidi3.

65

N r 3 ju l i / s ep t embe r 2012

ty of habit-formation. Essential readings in
sport and exercise psychology”, Journal of
Comparative Neurology and Psychology, vol
18, 1908, s 459-482.
7.	Siddle, Bruce: Sharpening the Warrior’s Edge,
PPCT research publications, 1995.
8.	Aikins, Deane; Johnson, Douglas; Borelli,
Jessica; Klemanski, David; Morrissey, Paul
M; Benham, Todd; Southwick, Steven och
Tolin, David: “Thought suppression failures in combat PTSD: A cognitive load hypothesis”, Behavior Research and
Therapy, 47 2009, s 744-751;
	Aikins, Deane; Jackson, Eric; Christensen,
Alicia; Walderhaug, Espen; Afroz, Sonia;
Neumeister, Alexander: “Differential conditioned fear response predicts duloxetine treatment outcome in male veterans with PTSD:
A pilot study”, Psychiatry Research, vol
188(3) 15 aug 2011, s 453-455.
9. Bandura, Albert: Self-efficacy: The exercise of
control, Freeman, New York 1997.
Bandura Albert: Social foundation of
thought and action: A social-cognitive theory,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1986.
Bandura Albert: “The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory”, Journal
of Social and Clinical Psychology, 9(4) 1986,
s 359-73.
10.	Thorndike, Edward: “A constant error on
psychological rating”, Journal of Applied
Psychology, IV, 1920, s 25-29;
	Nisbett, Richard; Wilson Timothy: “The halo effect: Evidence for unconscious alteration
of judgments”, Journal of Personality and
Social Psychology, American Psychological
Association, 35 (4) 1977, s 250-256.
11. Morales-Negron, Hector: “Self-efficacy and
state anxiety during mandatory combatives
training”, Archives of Budo, 4 2008, s 2631;
Morales-Negron, Hector: Self-Efficacy, State
Anxiety and Motivation During Mandatory
Combatives Training, doktorsavhandling,
Florida State University, 2008;

66

	Gruber, Kerry; Kilcullen, Robert och IsoAhola, Seppo: “Effects of Psychosocial
Resources on Elite Soldiers” Completion of
a Demanding Military Selection Program”,
Military Psychology, 21: 4 2009, s 427-444.
12. Bergman, David: ” Sist i matkön, först ut
genom flygplansdörren – Halo-effekten av
Halo-hoppning”, KKrVAHT, 3. häftet 2010;
	Samuels, Steven; Foster, Craig och Lindsay,
Douglas: “Freefall, Self-Efficacy, and
Leading in Dangerous Contexts”, Military
Psychology, 22: 1 2010, s 117-136.
13. Endsley, Mica.: “Situation awareness and
human error: Designing to support human performance”, Proceedings of the High
Consequence System Surety Conference,
Sandia National Laboratory, Albuquerque,
NM 1999;
	Klein, G: “Analysis of situation awareness from critical incident reports”, i Endsley,
Mica och Garland, Daniel (red): Situation
awareness and measurement, Lawrence
Erlbaum Associates Inc, Mahwah, NJ 2000,
s 51-72.
14.	Saus, Evelyn-Rose; Johnsen, Björn Helge; Eid,
Jarle; Riisem, Per Ketil; Andersen, Rune och
Thayer, Julian: “The effect of brief situational awareness training in a police shooting simulator: An experimental study”, Military
Psychology, 18(Suppl) 2006, s 3-21.
15.	Salas, Eduardo; Prince, Carolyn; Baker,
David och Shrestha, Lisa: Situation awareness in team performance: Implications for measurement and training”, Human Factors, 37
1995, s 123–136.
16. Op cit, Saus, Evelyn-Rose m fl, se not 14;
Walker, Guy; Stanton, Neville; Kazi, Tara;
Salmon, Paul och Jenkins, Daniel: “Does advanced driver training improve situational
awareness?” Applied Ergonomics, 40 2009,
s 678-687.

DISK U SSION & D E B ATT

Om ”Erlander och den besvärliga
neutraliteten”
av Björn Körlof

med stort intresse läste jag Bengt Gus i de diskussioner vi förde, bli nödvändigt
tafssons rubricerade artikel i KKrVAHT, 1. att ompröva alliansfriheten. Vi utgick nämhäftet 2012. Den bidrar till att belysa en ligen från att vi inte, i någon sorts ”neutradel av efterkrigstidspolitiken som saknat litetspolitisk blindo”, skulle slåss ensamordentlig analys från forskare. Vad visste
ma mot Sovjet tills vi gick under, utan att
beslutsfattarna och hur tänkte de egentli- vi så tidigt som möjligt skulle söka eller få
gen om säkerhetspolitiken bortom retori- hjälp från väst. Att bjuda den anfallande
ken? Som Gustafsson skriver kan det ”inte
kraftigt militärt motstånd under så lång tid
vara sunt för samhällsandan” att tränga som möjligt var därför viktigt. Om vi inte
bort det sätt på vilket efterkrigstidens re- visade att vi kunde och ville slåss kunde vi
geringsansvariga socialdemokrati förde
heller inte räkna med att snabbt få hjälp.
den yttre retoriken om vår säkerhetspolitik Segheten i vårt försvar tedde sig avgörande
samtidigt som realiteterna uppenbarligen för att detta skulle lyckas.
sköttes på ett annat sätt. Jag känner ett beMen i stället uttalades från regeringhov av att komplettera Gustafssons artikel en att minsta antydan om att Sverige, ens
med minnen jag har från samtal från 1970- under mycket hård politisk press eller hot,
talet med några inflytelserika socialdemo- skulle vara berett att överge neutraliteten
krater. De belyser bakgrunden till Tage vore mycket farlig för vår trovärdighet.
Erlanders synsätt på den svenska ”neutra- En deklaration om att vi i ett hotfullt läliteten” och ger i några avseenden relief till ge var beredda att ta emot hjälp var därför
den viktiga artikel som Bengt Gustafsson i det då rådande doktrinära klimatet om
skrivit, varför jag utbett mig om att få re- ”neutraliteten” något helt omöjlig att uttadovisa dem i tidskriften.
la. Eftersom jag utgick från att den rådanNär jag på 1960-talet genomgick utbild- de politiska doktrinen, som utåt försvaraning till reservofficer, diskuterade vi aspi- des av regeringspartiets företrädare med
ranter förutsättningarna för Sverige att stor intensitet, måste ha fullgoda skäl, sökfaktiskt kunna vara folkrättsligt neutralt i te jag i samtal och debatter med olika sohändelse av en konflikt mellan stormakter- cialdemokrater få klart för mig vilka desna med tidig militär uppmarsch eller krigs- sa skäl kunde vara. Den faktor som jag tihandlingar i Nordeuropa. Det tedde sig för digt fick klart för mig var särskilt betydeloss som i praktiken omöjligt. Så snart t ex sefull för dem var Finlands situation genFinland var på väg att ockuperas skulle det, temot Sovjet. Frågor om detta ledde dock
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oftast till svävande och försiktiga svar. För gjordes, gick det en politisk chock genom
mig förblev det en logisk egendomlighet Europa. Hitlertyskland och Sovjetunionen
varför vi inte tydligt utåt deklarerade att vi hade, i vart fall för en tid, beslutat att undmåste få och räknade med hjälp ”om kri- vika att hamna militärt emot varandra och
get kom”. Detta måste rimligen, enligt mitt den första tanken som slog många var den
sätt att tänka, ha stått klart för alla som att Hitler nu fått ryggen fri mot öster. Vilka
funderade på saken (inklusive Sovjet!).
realiteter som visade sig ligga i uppgörelDet för mig gåtfulla i retorikens karak- sens hemliga delar fick först Polen och därtär om ”neutraliteten” löstes delvis upp när efter de baltiska staterna erfara senare på
jag började arbeta på försvarsdepartemen- hösten. Det stod klart att Hitler och Stalin
tet i början på 1970-talet. I samband med hade delat upp Europa mellan sig i olika
några längre föredragningar för försvars- intressesfärer. Och var hörde Sverige hemministern, som då var Sven Andersson (han ma i intressesfärerna?
hade djupa och långa erfarenheter från soNär den sovjetiske utrikeskommissarien
cialdemokratins högsta ledning, då han Molotov i oktober 1939 kallade finnarna
blev partisekreterare redan efter regerings- till Moskva för skyndsamma förhandlingombildningen 1945) och statssekreteraren ar om gränsjusteringar spred sig en djup
Anders Thunborg (som varit internationell misstämning i de politiska ledningarna såsekreterare i det socialdemokratiska parti- väl naturligtvis i Helsingfors, men även i
et) fick jag tillfälle att då och då diskutera Stockholm. När vinterkriget började med
svensk säkerhets- och försvarspolitik med etableringen av Sovjets marionettregering i
dem.
Terijoki stod det klart att Sovjet avsåg att
Vi kom därvid vid flera tillfällen att tala införliva Finland med Sovjetunionen och
om alliansfrihetens innebörd och dess för- att Tyskland – genom pakten – gett Sovjet
utsättningar att ge möjlighet till neutrali- ”fria händer” i detta avseende. Finlands
tet vid en konflikt mellan stormakterna i kamp handlade inte om gränsjusteringar på
Nordeuropa. Jag fick då intressanta kom- Karelska näset utan om landets överlevnad
mentarer från Sven Andersson som senare i som självständig stat. Vad hjälpte det att
olika avseenden kompletterades av Anders Finland vädjade till Nationernas Förbund
Thunborg. När Thunborg var försvarsmi- (NF) och att Sovjetunionen uteslöts ur detnister och jag var riksdagsledamot kom vi ta förbund. NF hade ju visat sin totala oföri början på 1980-talet vid några tillfällen måga att åstadkomma någonting redan när
att på nytt diskutera vissa av dessa frågor. Japan ockuperade Manchuriet 1931och
Anderssons och Thunborgs berättelser rör- överföll Kina 1937.
Den svenska statsledningen kom i
de bl a Erlanders erfarenheter och förhållningssätt till ”neutralitetspolitiken”. Det och med vinterkriget i ett svårt dilemma.
de berättade var så intressant att jag gjorde Storbritannien och Frankrike biföll nämlien del minnesanteckningar om det. Jag har gen NF:s vädjan om hjälp till Finland och
sedan fått en del av det de berättade kon- de önskade få fri passage med ca 50 000
firmerat genom olika skildringar av andra. man genom de neutrala Norge och Sverige
Det handlade om Erlanders erfarenheter av för att militärt hjälpa Finland. Sannolikt
vägleddes dock inte Frankrike och England
andra världskriget.
När Stalin och Hitler slöt sin nonaggres- i denna planerade aktion enbart av omsionspakt i augusti 1939 och den offentlig- sorg om Finland utan mer av ambitionen
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att öppna en front i Skandinavien mot
Tyskland.
Endast tack vare finnarnas sega och
delvis framgångsrika fördröjningsstrid på
Karelska näset, tvingades Stalin att tänka
om (inför hotet att slåss mot västmakterna i Skandinavien) och i mars gå med på
en fred som innebar att Finland tills vidare lämnades stympat men fritt. Det innebar att Sverige med nöd och näppe klarade
sig från att militärt slåss mot västmakterna
i Skandinavien, något som medfört att vi
hamnat på fel sida i världskriget. Eller så
skulle vi, med stöd av NF:s vädjan, ha accepterat västmaktspassage genom Sverige,
men då få ett tyskt anfall på oss som skulle ha blockerat hjälpen. I det senare fallet
skulle Finland och kanske också Sverige bli
helt prisgivet åt tysk och sovjetisk intressepolitik i Molotov-Ribbentroppaktens ”anda”.
Under några intensiva veckor i slutet
av februari och början av mars 1940 blev
Stockholm något av ett centrum för försöken att få Finland att acceptera den hårda
freden med Sovjet. Vid ett samtal mellan
den finske utrikesministern Väinö Tanner
och statsministern Per Albin Hansson i slutet av februari frågade Tanner, som då satt
i ett svårt skruvstäd mellan förhoppningar om västmaktshjälp och risken för finskt
militärt sammanbrott på Karelska näset,
om Sverige var berett att på allvar diskutera ett försvarsförbund mellan länderna om
Finland accepterade fred på Sovjets hårda
villkor. Finland hoppades naturligtvis genom en sådan åtgärd kunna vrida sig ur ett
fortsatt sovjetiskt grepp. På Tanners fråga
skall Hansson ha svarat jakande. Man får
väl utgå från att han inte uttalade detta för
att ”trösta Tanner” (Sven Anderssons formulering) utan att regeringen seriöst prövat ett sådant åtagande som i rådande säkerhetspolitiska läge får betraktas som

mycket långtgående. I vart fall ansåg Sven
Andersson att Tage Erlander väl kände
till den finska propån och ”vårt” svar till
Tanner. Finland slöt fred den 13 mars under förhoppning om att detta svenska löfte
skulle kunna förverkligas. Hitler hann före
Västmakterna när han invaderade Norge
och Danmark i april 1940, något som ledde till det som brukar kallas ”det kringrända Sverige”.
Situationen på senvåren 1940, med det
av Sovjet dödligt hotade Finland och först
risk för västlig stormaktsintervention genom Sverige och därefter Hitlers överraskande ockupation av Norge och Danmark
utgjorde, enligt Sven Andersson, en väsentlig beståndsdel i Erlanders bakgrundserfarenhet och präglade tillsammans med ytterligare erfarenheter senare hans uppfattning om hur svensk säkerhetspolitik skulle gestaltas.
Nästa allvarliga erfarenhet var vad regeringen fick reda på hade förevarit i samtalen
i Berlin mellan den sovjetiske utrikeskommissarien Molotov och Hitler i november
1940. Detta är intressant och väl skildrat
i Arvi Korhonens bok ”Barbarossaplanen
och Finland”. Samtalen i Berlin gällde hur
deras pakt skulle utvecklas och då kom
Finland på tal. Molotov sade bl a att freden
med Finland i mars endast var ”en dellösning” och att Sovjet avsåg att lösa den finska frågan på samma sätt som skett med de
baltiska staterna. Detta borde inte vara något problem för Tyskland eftersom Finland
så tydligt, enligt deras avtal, ingick i den
sovjetiska intressesfären. Molotov framförde också att Sovjet önskade att även
Sverige kunde inlemmas i den sovjetiska
intressesfären och utgick från att Tyskland
ville medverka till det. Hitler ställde sig
dock inte välvillig och framförde också
tydligt att han inte ville se ett nytt sovjetiskt-finskt krig. Han ansåg dessutom att
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begreppet intressesfär inte var slutligt defi- under kriget mot Hitler måste ha insett hanierat, kanske i ett försök att lägga band på de varit enbart gynnsamt. Stora sovjetiska
sovjetiska anspråk i riktning Sverige?
styrkor kom ju under kriget att bindas mot
Under alla förhållanden fick den svens- Finland inför hoten mot Leningrad och
ka regeringen klart för sig att det fanns Murmanskbanan. Under alla förhållanett uttalat bakomliggande hot från sov- den blev, enligt Sven Andersson, denna finjetisk sida (innehållet i samtalet ”läck- ska tragik och dess återverkningar på den
te” kanske medvetet från tysk sida inför svenska säkerheten något av ett återkomTysklands anfallsplaner mot Sovjet, den mande memento för Erlander.
s k Barbarossaplanen!). Dels var hotet på
Den sovjetiska kuppen i Prag den 25
nytt tydligt och konkret mot Finland, men februari 1948 och påtryckningarna på
dels nu också mot Sverige. Det var ett hot Finland två dagar senare om försvarsförsom kunde innebära synnerligen allvar- bundsförhandlingar blev, enligt både Sven
liga militära åtgärder mot vårt land, om Andersson och Anders Thunborg, en svår
den sovjetiska ledningen bedömde att det chock för Erlander och hela den socialdevar möjligt att stöta fram i denna rikt- mokratiska ledningen. Hans inrikespolining, sedan ”dellösningen” med Finland
tiska åtgärder för att förhindra en liknanavlägsnats och ersatts med den baltiska de utveckling i Sverige skall ses i detta per”modellen”. Alternativt kunde Sovjet och
spektiv! Erlander kom därefter under resTyskland i någon uppgörelse ha ”delat” på ten av sitt liv att hysa en ”orubblig” och
Skandinavien.
djup misstro mot Sovjet, parad med en beDetta hot fick en mycket seriös klang- tydande oro för att kuppen i Prag kunde
botten då det under 1940 också stod klart följas av något liknande i Finland. Han var
att Moskva under inga förhållanden kun- ”svårt bekymrad” över om de kommande
de acceptera en svensk-finsk neutral för- samtalen mellan Finland och Sovjet skulsvarspakt. På en finsk försiktig förfrågan le medföra permanent och omfattande staom en sådan pakt blev svaret från Molotov tionering av sovjetisk trupp i Finland, att
att Sovjet skulle betrakta en sådan strä- Finland skulle fråntas rätten till eget förvan från finsk sida som en krigsförklar- svar och även egen nationell polis. En av
ing mot Moskva! Det var också ”logiskt” finska kommunister med stöd av Sovjet
från Moskvas utgångspunkt, en sådan ha- iscensatt kupp mot den lagliga finska rede ju medfört att den enligt Molotov en- geringen (liksom den i Prag) skulle då endast temporära ”dellösningen” permanen- dast vara en fråga om tid och läglighet.
tades. En svensk-finsk försvarspakt blev såOm det inträffade skulle det nordisledes omöjlig.
ka området bli indraget i en direkt storI efterhand, menade Anders Thunborg, maktskonfrontation, där järnridån skulkunde man möjligen kosta på sig tanken le gå genom Östersjön och Bottniska viatt Moskva här, i ideologisk eller maktpo- ken och längs hela Torne älv. Mot baklitisk blindhet, begick en dumhet. Hade
grund av Molotovs uttalanden i Berlin på
Stalin accepterat den svensk-finska pakten hösten1940 rörande det sovjetiska intreshade Finland inte behövt tvångsvis liera set att få kontroll också över Sverige skulle
sig med Hitler inför det fortsatta sovjetis- det enligt Erlander, vid en sådan utveckling
ka hotet och fortsättningskriget hade kan- i Finland, bli helt nödvändigt för Sverige
ske kunnat undvikas, något som väl Sovjet att få till stånd en säkerhetspolitisk lösning
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med väst. För honom blev det därför, enligt
Sven Andersson, en helt avgörande säkerhetspolitisk fråga för Sverige att, nästan till
varje pris, söka finna lösningar som kunde
”rädda” Finland från det sovjetiska politiska och militära trycket.
Den finska delen av Erlanders säkerhetspolitiska tänkande återkom därför 1948 i
samband med diskussionerna om ett nordiskt försvarsförbund. Det var, mot den
nu skildrade bakgrunden, ett starkt önskemål från Erlander att på något sätt ha
Finland med i ett sådant förbund. Han insåg dock att det aldrig skulle accepteras
i Moskva om ”arrangemanget” på något
sätt blev knutet till västsidan. Finland gjorde på nytt förfrågningar i Moskva under
vilka förhållanden Moskva kunde acceptera att Finland ingick i eller på något sätt
”knöts till” ett nordiskt försvarsförbund.
Det framstod, enligt Andersson, som klart
att Moskva endast skulle kunna acceptera ett sådant om Moskva fick någon typ
av kontroll över ”arrangemanget”, särskilt
vad gällde Finland. (Thunborg framkastade här under våra samtal som en undran
om Sovjet möjligen föreställde sig någon
typ av Ålandslösning, d v s ett starkt demilitariserat Finland med Sovjet och någon
ytterligare oberoende stat som kontrollmakter och de övriga nordiska länderna i
ett neutralt förbund!). Det dunkla i Sovjets
förhållningssätt kan sannolikt förklaras av
att ledningen där fortfarande inte gett upp
tankarna på att, vid lämpligt tillfälle, införliva Finland med Sovjet.
Oavsett vad innebörden var i Moskvas
hållning, blev dock tanken på ett neutralt
förbund omöjligt för Danmark och Norge
som, med sina erfarenheter från kriget,
ställde som oeftergivligt krav att förbundet
måste få en säker garanti från, eller koppling till västsidan. Under dessa förhållanden blev tanken på en stor säkerhetspoli-

tisk gemensam lösning för Norden utsiktslös.
Enligt Sven Andersson blev denna misslyckade förhandling ett av Erlanders politiska trauman, hans ”första stora politiska
nederlag”. Han återkom ofta till den och
diskuterade vad som kunde ha gjorts för att
bringa den i hamn. Inte minst var hans bitterhet mot Sovjet påtaglig. Han menade att
om Moskva bara gått med på den svenskfinska neutrala försvarspakten 1940 hade
förutsättningarna för den ”större nordiska lösningen” varit avsevärt bättre 1948.
Thunborg kommenterade dock detta så
att tanken på det nordiska försvarsförbundet 1948 var orealistisk redan från början.
Förutsättningarna för en svensk-finsk pakt
1940 fanns ju inte, med den hållning som
fanns i Moskva. Att Finland i någon form
skulle bli säkerhetspolitiskt bakbundet av
Sovjet stod ju dessutom klart redan vid
fredsförhandlingarna i Paris 1946. Inte ens
det renodlade skandinaviska försvarsförbundet gick ju att realisera p g a spänningen mellan kravet på en svensk alliansfrihet/
neutralitet och Norges och Danmarks krav
på västmaktsanknytning!
Slutligen blev dock Erlanders ambitioner delvis framgångsrika. Enligt Sven
Andersson sökte nämligen Erlander, på
samma sätt som den svenske utrikesministern Christian Günther under vinterkriget, varna ryssarna för att för hårdhänt inlemma Finland i den sovjetiska sfären. Varningen skulle ha bestått i att om
Finland blev ett sovjetiskt ”lydrike” (Sven
Anderssons formulering) var det högst sannolikt att Sverige snabbt skulle söka en säkerhetspolitisk lösning med Nato, något
som Sovjet inte kunde anses vara betjänt av.
Västallierade flygbaser på Gotland måste,
enligt en av Thunborgs formuleringar, ha
framstått som en ”mardröm för Moskva”.
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En fråga blir dock om den finska VSBOm det var Erlanders direkta varningar till Moskva via sovjetambassaden i lösningen med Sovjet i praktiken var klar
Stockholm, eller om det var han som ge- redan innan Erlander sökte åstadkomma
nom sina finska socialdemokratiska kon- den? Fick han ändå uppfattningen att han
takter gav finnarna de ”skarpa” argumen- på något sätt hade lyckats rubba Moskvas
ten och att det således var genom finnarna attityd till Finland genom ett underförstått
som de framfördes till Moskva, är således hot om svensk Natoanslutning och att han
oklart, men enligt Sven Andersson ”tog det i fortsättningen, genom militära kontakskruv”. Kanske överdrev Sven Andersson ter med väst, önskade ha detta ”hot” akErlanders roll i detta, för det står nume- tuellt? Svaret på frågan kan kanske ge en
ra klart att Finland fått draghjälp även viktig inblick i hur den svenska alliansfrifrån västsidan redan under förhandling- heten kom att utvecklas, med bäring på
frågan om ”livlinan”. Något ytterligare
arna i Paris 1946. England och Frankrike
anses nämligen ha haft dåligt samvete för om detta kom dock, för min del, inte ut av
Finland efter vinterkriget och det misslyck- samtalen med Sven Andersson och Anders
ade undsättningsförsöket och därför, sedan Thunborg. Jag känner heller inte till något
finnarna bytt sida och drivit ut tyskarna ef- publicerat forskningsarbete som sökt förter fortsättningskriget 1944, förmått Sovjet djupa sig i hur de ledande beslutsfattarna
redan 1946 att avstå från en regelrätt ock- i Moskva, Helsingfors och Stockholm anaupation. Stämningen mellan segrarmak- lyserade denna situation 1948–1949 och
terna i Paris var dock 1946 helt annorlun- hur Moskva såg på den svenska alliansfrida och mer ”trivsamma” än de som råd- hetens former med den angivna lösningen
de efter Pragkuppen 1948 och de snabbt för Finland med VSB-pakten.
Mot denna bakgrund står det dock relaföljande sovjetiska propåerna om försvarsförbund med Finland, något som ledde till tivt klart att den ”nordiska lösningen” växdjup misstro och inledningen på den långa te fram som en mer eller mindre uttalad acceptans på olika håll om att stormakterna
perioden av kallt krig!
Förutsättningen för den finska lösningen i viss mån skulle hålla sig borta från direkt
med Vänskaps- och biståndspakten (VSB- konfrontation i området i ett, något oklart,
pakten) var emellertid uppenbarligen den, ”utbyte” mot att de nordiska staterna valde
om Norge och Danmark gick med i NATO, säkerhetspolitiska lösningar och nedtonaatt Sverige inte gjorde det. På min fråga till de militära bindningar som till nöds kunde
Sven Andersson om det var ett uttalat krav accepteras av alla. Den s k ”nordiska lösfrån Moskva, om man där var beredd att ningen” eller ”den nordiska balansen” blev
till slut ändå, från Erlanders utgångspunkt,
ge Finland en ”mjuk lösning” (Anderssons
ordval), att Sverige måste bli en strikt al- inte helt misslyckad. Norge och Danmark
liansfri/neutral stat i Norden, svarade han valde att hålla en låg Natoprofil vad gälatt han inte kände till att något sådant krav ler truppstationeringar liksom småningom
uttalats i något sammanhang men att det också vad gällde kärnvapen, och Finland
måste ha varit mycket tydligt underförstått; undvek i VSB-avtalet permanent stationei vart fall, enligt Andersson, vad avsåg att ring av sovjetisk trupp på sitt område även
Sverige inte skulle ha någon direkt militär om det högst sannolikt varit Sovjets avsikt
från början. Frågan är om den undveks
bindning till någondera stormakten.
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genom ett underförstått svenskt hot om
Natoanslutning.
Frågan om sovjetisk ”hjälp” till Finland
aktualiserades dock, som Gustafsson visar,
några gånger under efterkrigstiden. Enligt
Anders Thunborg var det t ex så under
”notkrisen” 1961, då Sovjet tog upp frågan
om hjälp till Finland i enlighet med VSBpakten, att den finske presidenten Urho
Kekkonen lyckades övertyga den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov om att den
sovjetiska noten saknade grund emedan
något hot inte förelåg mot Finland. Men
framförallt ska Kekkonen ha framfört
att, om Sovjet aktualiserade VSB-paktens
hjälpklausul och sovjetiska förband stationerades på finskt territorium, skulle det
från svensk sida kunna tolkas som att den
”nordiska lösningen” som etablerats från
1948–1949 rubbats. En svensk NATOanslutning kunde då bli aktuell (igen?), något som inte kunde tjäna sovjetiska intressen!
Insåg Chrusjtjov, som var en något impulsiv politiker, att hans propå var förhastad och att den kunde leda till något
som blev allvarligt? Den kan också ha ingått som ett led i ett större spel mot USA
och president John F Kennedy. Andra har
dock framfört den tolkningen av ”notkrisen” att den var en sovjetisk ”maskirovka”
för att hjälpa Kekkonen i presidentvalet!
Erlanders tidiga kommentar till den sovjetiska noten och det ”frostiga” läget var
dock konsekvent i överensstämmelse med
hans tidigt intagna hållning. Erlander menade nämligen att Sverige inte fick företa
sig något som kunde skada eller försvåra
för Finland i relationen med Sovjet.
Den svenska ”neutraliteten”, modell
Erlander, var således enligt Andersson och
Thunborg, inte förestavad av programmatiska neutralitetspolitiska skäl (som kanske
fanns hos Undén) utan hade istället främst

den pragmatiska grunden att söka rädda Finland undan från införlivande eller
hårt sovjetiskt inflytande, något som var
ett grundläggande svenskt säkerhetspolitiskt intresse. Min tolkning är därför den
att med den djupa misstro Erlander hyste,
vad gällde sovjetiska längre gående avsikter mot Finland och Sverige, såg han det
som nödvändigt att, förutom att Sverige
skulle ha ett eget starkt försvar, hålla en
realistisk möjlighet öppen för snabb västlig hjälp om trycket från Sovjet skulle öka
mot Finland.
Detta kan i så fall sannolikt vara bakgrunden till det s k ”dubbelspelet”, om det
nu faktiskt i grunden inte var ett ”dubbelspel” i förhållande till USA och Sovjet,
utan endast i förhållande till svenska folket. Eftersom Sovjet med största sannolikhet förstod eller kände till de svenska militära kontakterna med väst, liksom också högst sannolikt att Erlander visste att
Sovjet visste det, innebar detta spel hela tiden i själva verket (min tolkning) en underförstådd men allvarlig och tydlig signal
till Moskva att hålla händerna borta från
Finland och att sovjetiska militära hot riktade mot Finland, t ex vad avsåg truppstationering enligt VSB-avtalet, skulle leda till
snabb (och förberedd!) amerikansk militär
flygbasering i Sverige.
Mot den nu beskrivna bakgrunden, och
min tolkning av den, finns det dock anledning att ställa sig flera viktiga frågor.
Måste inte Moskva realistiskt ändå ha förstått och godtagit att Sverige hörde hemma
i väst och av omsorg om sin egen säkerhet
hade underhandskontakter med väst även
i militära hjälpfrågor? VSB-avtalet innebar
ju att Finland kunde begära hjälp, kunde
inte Sverige göra det också från andra sidan? Förstod Moskva att VSB-lösningen
med Finland innebar att västsidan hölls militärt borta från Sverige endast så länge inte
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något direkt hot förelåg mot Finland från att de i praktiken har kastat Sverige i arSovjets sida, men att Sverige ändå måste ha marna på västsidan. Vad gällde vår allianssådana kontakter som avsåg hjälp om den frihet ansåg Thunborg att Erlanders grundmilitära balansen rubbades t ex med sovje- uppfattning var den att den var nödvändig
tisk trupp i Finland? Hur långt kunde i så för Finlands skull och Finlands relativa säfall sådana kontakter sträckas utan att det kerhetspolitiska frihet var på motsvarande
fick konsekvenser för Moskvas hållning?
sätt nödvändig för vår säkerhet.
Om ledningen i Moskva kände till ”livNär Chrusjtjov var på besök i Stockholm
linan” (vilket de flesta utgår ifrån var fal- på 1960-talet lär Erlander, enligt Thunborg,
let) och ansåg den helt oförenlig med den vid den berömda rodden i ekan, ha diskusvenska alliansfria hållningen, varför re- terat vissa frågor om de säkerhetspolitiska
agerade den då inte tydligt mot den? Var arrangemangen i Norden. Chrusjtjov lär
den uteblivna reaktionen ett tecken på att ha svarat att så länge inte någon gjorde nåman visste och accepterade därför att det gon ansats att rubba eller ändra förhållanfrån början faktiskt ingick i förutsättning- dena militärt eller politiskt såg Sovjet ararna? Eller var det så att Moskva kom vårt rangemanget som praktiskt och avsåg att
samarbete med väst på spåren, inte alls an- respektera det med de angivna förutsättsåg att det var förenligt med ”alliansfrihet i ningarna. Om detta innebar att den sovjefred syftande till neutralitet i krig” och vid- tiske ledaren förstod och godtog innebörtog motåtgärder (spionage, förberedd inn- den av ”livlinan” är dock oklart.
ästling med specialförband, ubåtskränkErlanders hållning till förhandlingningar e t c)? Om det senare är sannolikt arna om en Nordisk ekonomisk union
kan samarbetet med väst ha dragit på oss (NORDEK) och EG under 1960-talet var,
betydande bekymmer med Moskva och
enligt Thunborgs åsikt, i grunden också ett
kanske utsatt Finland för en större fara än uttryck för omsorg om Finland. Han sökannars skulle ha varit fallet. Detta är frå- te intensivt få Finland med i NORDEKgor som närmare borde analyseras av obe- förhandlingarna (genom nära kontakter
roende forskare.
med Mauno Koivisto, då finsk statsminisAnders Thunborg uttryckte det så att ter) och hoppades, enligt Thunborgs veromsorgen om vår egen överlevnad innebar sion, att Moskva skull kunna acceptera ett
att så fort det stod klart för oss att Finland finskt ekonomiskt närmande till Norden i
inte kunde förbli fritt från sovjetisk trupp ”utbyte” mot att Norge och Danmark inoch att den säkerhetspolitiska lösningen
te knöts till EG. Enligt Thunborg var dock
från 1948–49 inte kunde bevaras, måste Erlander nu på nytt orealistisk vad gällde
vi naturligtvis ta ställning till om alliansfri- förutsättningarna för en ”stor” nordisk lösheten verkligen var hållbar. Alliansfriheten ning. Precis som under 1948 års försvarskunde således, som jag tolkade honom, inte
förhandlingar sprack detta upplägg på att
vidmakthållas om de militära förhållande- Norge och Danmark ville knyta NORDEK
na rubbades i vårt närområde. Det, sa han, till västeuropeiska ekonomiska samarbetsvet både västsidan och Sovjet, och de vet strävanden och att Moskva ansåg (efter
också båda till vilken sida vi kommer att finska sonderingar) att Finland enligt VSBhöra om vi tvingas välja, utan att vi särskilt avtalet inte kunde ingå i någon djupare
behöver deklarera det. Om Sovjetledarna bindande ekonomisk samarbetsform med
trycker på militärt i Finland vet de också Danmark och Norge, vilka ju genom Nato
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var med Tyskland ”förbundna stater” enligt VSB-avtalet.
Erlanders kända s k Metalltal i början på 1960-talet där han, under hänvisning till ”neutralitetspolitiken”, avvisade ett svenskt deltagande i EG hade, enligt Thunborgs uppfattning, sin grund i
Erlanders oro för vad en svensk anslutning
kunde utlösa för reaktioner i Moskva mot
Finland. Enligt vad Erlander uppgav till
Sven Andersson fick inte Sverige företa sig
något som kunde ge Moskva förevändning
att hävda att viktiga, för säkerhetspolitiken relevanta, förhållanden i Norden var
på väg att rubbas. VSB-avtalet kunde då
aktualiseras eller omförhandlas på ett sätt
som skulle skapa svårigheter för Finland
och ytterst leda till säkerhetspolitiska problem även för Sverige.
Jag framförde till Thunborg en undran
om inte Erlander var på det klara med att
hans omsorg om Finland genom så försiktiga svenska förhållningssätt på områden
(t ex ekonomi och handel) utanför säkerhetspolitikens kärna i själva verket kunde
binda ris åt Finlands rygg. Vad än Sverige
företog sig kunde ju, med detta förhållningssätt, leda till reaktioner och kritik
från Moskva, en förnyad undfallenhet och
en ytterligare inskränkning i den politiska
rörelsefriheten för båda länderna.
Enligt Thunborg var denna aspekt av
den svenska hållningen väl insedd både av
Erlander och även senare av Olof Palme
när han blev statsminister. Särskilt Palme,
enligt Thunborg, ville inte bli ”mentalt inträngd i något hörn” genom att ryssarna
kände sig kunna diktera vad som kunde sägas eller inte inom ”neutralitetspolitiken”.
Enligt Palme var den inte någon av stormakterna förestavad eller föreskriven form
utan en av Sverige självt utformad säkerhetspolitisk ”linje”, anpassad för det läge
som rådde i Norden. Palme skiljde näm-

ligen, enligt Thunborg, noga på å ena sidan alliansfriheten, som inte innebar några särskilda folkrättsliga krav förutom det
självklara att inte ingå i någon militärallians och vars innebörd i övrigt vi själva avgjorde, och å andra sidan den folkrättsliga
formen för neutralitet under krigsförhållanden, en status som medförde ett antal
förpliktelser.
Sammanhanget mellan en neutralitet
under krig i Nordeuropa som nog tedde
sig som ganska orealistisk och dess fredstida politiska förutsättning, nämligen alliansfriheten var den springande punkten.
Om neutraliteten i krig i själva verket inte var realistisk var den svenska alliansfriheten och det svenska försvaret de avgörande element genom vilka vi kunde påverka de militära realiteterna i Norden, d v s
att Finland slapp sovjetisk trupp. Om kraven på vår alliansfrihet blev så långtgående
från omgivningen (läs Sovjet) att vi i själva verket beskars viktiga möjligheter att få
hjälp ”om kriget kom”, men även att få utvecklas tillsamman med övriga västliga demokratier, hade vi försatt oss i en självvald
tvångströja.
Erlander kan långsamt, av omsorg om
Finland, ha blivit driven in i ett läge där
den svenska handlingsfriheten höll på att
bli beskuren vad gällde alliansfrihetens former genom att Moskva fått intrycket att
Sverige var räddhågat och således kunde
utnyttja denna rädsla för att påverka också vad som kunde göras och sägas långt utanför kärnan i alliansfriheten? Även Palme
var allmänt sett påtagligt försiktig i sina
uttalanden mot Sovjet, med något enstaka undantag (”diktaturens kreatur” om
inmarschen i Tjeckoslovakien 1968 och –
motvilligt – kritiken mot Sovjet för u-båtskränkningarna). Det kunde naturligtvis inte uteslutas att försök att bryta sig ur den
språkliga ”dogmatiken” kunde leda till
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svårhanterliga reaktioner från Moskva. Tingsten på DN och den socialdemokratisSovjetledningens oberäknelighet, särskilt ka partiledningen liksom de hårda orden
under epoken Chrustjov, hör väl också till under den s k Hjalmarsonaffären är exembilden.
pel på det. Varje ifrågasättande av den råErlanders erfarenheter från vinterkriget, dande linjen, vare sig det skedde av borgerfrån Molotovs samtal i Berlin 1940, från de
liga politiker eller någon ledarskribent, ledgenom Moskvas kraftiga motstånd stran- de till förkastelsedomar.
dade försöken att bilda en svensk-finsk förModeratledaren Gösta Bohmans och insvarspakt 1940, Pragkuppen 1948, från de
te minst Carl Bildts ambitioner något senamisslyckade nordiska försvarsförhandling- re att utmana Palme inom utrikes- och säarna 1948–1949 och småningom från erfa- kerhetspolitiken ledde till en uppmärksamrenheterna med lösningen med ”den nord- mad förlöpning i riksdagen från Palmes siiska balansen”, var enligt Andersson och da. Bildt skulle av regeringen ”fördömas”.
Thunborg bakgrunden till Erlanders prag- Och vem erinrar sig inte vilken ”bannlysmatiska alliansfrihet. Kort uttryckt tjäna- ning” den centerpartistiske försvarsminisde den Erlanderska ”neutraliteten” uppen- tern Torsten Gustafsson fick av Palme när
barligen endast det avgörande säkerhets- han i början på 1980-talet dristade sig till
politiska syftet att hålla Sovjet borta från att uttala vilken ideologisk sida Sverige
Finland så länge som möjligt samtidigt hörde hemma i? Varje sådan reaktion från
som han sökte säkerställa hjälp om denna S-partiledningen ledde naturligtvis till att
ambition skulle misslyckas.
den rådande partilinjen blev ännu mer ”ceVarför detta vilseledande av den svens- menterad” och att även mer fria forskare
ka allmänheten när de säkerhetspolitiska och tänkare inom socialdemokratin kurealiteterna var så tydliga för S-ledningen
schades.
som jag beskrivit dem? Jag tror att Bengt
Att det fanns socialdemokrater som tiGustafsson är svaret på spåret. Det social- digt insåg att det fanns en riskfylld diskredemokratiska partiet blev tidigt insnärjt i pans mellan efterkrigstidens säkerhetspolisin egen retorik som inte gick att ta sig ur tiska realiteter och svenska folkets invanutan att det skulle väcka mycken undran da förhållningssätt till neutraliteten (som
och oro internt i partiet, ge de borgerliga S-ledningen byggde sin retorik på) står
viktiga poäng och sannolikt skulle ge kom- dock klart. Försvarsministern Allan Vougt
munisterna vatten på sin retoriska kvarn, gav i februari 1949 uttryck för att detta
kanske påhejade från Moskva! Retoriken förhållningssätt i och för sig kunde bero
om neutraliteten tjänade därför ett, främst på en ”övertro” hos folket för neutraliteinrikespolitiskt, syfte som i grunden hand- ten. Det var denna, främst inrikespolitiska,
lade om vilket parti som framstod som traditions oerhörda styrka som, enligt homest trovärdigt i utrikespolitiken.
nom, inte lät sig påverkas av säkerhetspoInte minst blev socialdemokratin med ti- litiska förnuftsargument med mindre det
den också så övertygad om sin egen för- skulle ske ”några storpolitiska händelser,
måga att sköta Sveriges utrikes- och sä- där vi känner oss vara inne i ett krig…”.
kerhetspolitik att denna uppfattning i sig Enligt Vougt skulle alltså frågan om när vi
blev en mental blockering för en seriös sä- skulle släppa alliansfriheten handla om när
kerhetspolitisk diskussion. Hätskheten i ”vi känner oss vara inne i ett krig”. Lånade
debatten mellan chefredaktören Herbert han detta uttryckssätt från Erlander? Kan
76

DISK U SSION & D E B ATT

det tolkas som att Vougt redan 1949 ansåg
att sovjetisk truppstationering i Finland
kunde ge en sådan känsla och att detta
också var Erlanders känsla?
Socialdemokratin förmådde alltså inte,
trots att det fanns insikter i dess ledning,
bryta sig loss från sin egen ”neutralitetspolitiska” retorik. Kanske kom man helt enkelt inte på någon politisk strategi för att
göra en omläggning av retoriken som inte
samtidigt innebar stora faror för partiet i

dess inrikespolitiska trovärdighet och dess
roll i svenskt statsliv.
Socialdemokratin och ”neutralitetspolitiken” är således ett utmärkt ämne för en
mer djuplodande forskningsinsats om säkerhetspolitiska realiteter och inrikes utrikespolitik.
Författaren är f d generaldirektör, f d riksdagsledamot och ledamot av KKrVA.
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När kulturer möts
Hur försvar och näringsliv kan stärka varandra
av Stefan Gustafsson
“The knowledge of the past, the record of
truths revealed by experience, is eminently
practical, is an instrument of action, and a
power that goes to the making of the future”
Lord Acton(1832–1902)

dagens värld är global. Stora – och även
mindre – företag bedriver eller är beroende
av verksamheter över stora delar av världen. Möjligheterna har ökat drastiskt, och
allt talar för att denna utveckling kommer
att fortsätta, med snabba globala marknader för praktiskt taget alla tänkbara produkter och resurser, möjliga att utnyttja för
vilken som helst aktör. Det är därför ingen
överdrift att påstå att affärsvärlden i dag
karaktäriseras av en volatilitet med stora
möjligheter, men även stora risker.
Det är lätt att gå vilse och konkurrensen från aktörer som fyller varje tomrum
är hård. Olika former av händelser skapar
risker som, om de faller ut, mycket snabbt
kan skapa kriser som måste hanteras för
att inte företagen ska tappa värde eller helt
enkelt gå under. Samtidigt är informationsflödet snabbare och mer omfattande än någonsin. Utvecklingen har varit enorm inom
detta område de senaste åren. Information
om händelser sprids snabbt över jordklotet och påverkar skeenden och marknadsvärden. Ytterst få saker kan hållas hemliga. Den företagsledning som inte kan möta omvärldens utveckling snabbt, smidigt
och på rätt sätt riskerar att försätta företaget i kris.
Detta är näringslivets spelplan i kortversionen. Det är lätt att dra paralleller till
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säkerhetspolitik och militär verksamhet –
spelplanen beskriver även den värld i vilken vårt Försvar har att verka. Oavsett om
vi diskuterar näringsliv eller militär strategi är således de övergripande förutsättningarna desamma. Och, finansiellt försvar och
militärt försvar är, i ett långt och brett perspektiv, två sidor av samma mynt.

Inledning
I grunden har de flesta management-teorier
sitt ursprung inom militärteorin. Orsaken
är den uråldriga tradition av konflikter på
liv eller död som legat till grund för teoriutvecklingen. Genom allvaret i frågorna har
tänkandet drivits långt och djupt genom
årtusendena, med utgångspunkt i grundläggande mänskliga behov.
Inom näringslivet är pengarna, vinsten,
det ultimata målet, medan verksamheten är det medel man använder för att nå
vinstmålet. Inom myndigheter (”public service”) är verksamheten i sig målet, medan
de anslag man får för verksamheten utgör
de medel som nyttjas för att nå verksamhetsmålet. Det ger i grunden olika synsätt,
inte minst vad gäller de metoder man utnyttjar för att använda medlen för att nå
målen. Ur detta har två olika kulturer vuxit fram. Olikheterna är naturliga och måste
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finnas. Det går därför oftast inte att direkt
överföra principiella förhållningssätt mellan de olika kulturerna. Men, de vinner på
att lära av varandra. Det borde alltså finnas mycket att lära mellan näringsliv och
försvar, särskilt riktat mot framtiden.
Sammantaget ger den globala utvecklingen ett antal intressanta och delvis nya
parametrar vad avser tänkesätt, principiella förhållningssätt samt tillämpningar av
dessa. Militärteorin samt officerares erfarenheter är resurser som kan bidra mycket bra i den bild som växer fram av den
nya världen. Samtidigt kan moderna teorier inom näringslivet komplettera gängse
militära inom många områden. Nedan redovisas en analys av ett antal sådana områden. Frågan är – Hur kan Försvar och
Näringsliv lära av varandra för att åstadkomma en starkare utveckling i dagens och
morgondagens värld? Grundläggande är
insikt i trender och drivkrafter som skapar
dagens och framtidens världsordning och
hur en sådan kan te sig.

Om världsordning, trender
och drivkrafter
Förändring och Utveckling
Utveckling, möjligheter och risker, snabbare tempo och ökad globalisering ger
ett förändrat samhälle. Det är lätt att bli
skrämd av den komplexitet som växer fram
av all den information vi matas med. Det
är därför av intresse att se lite på hur förändringstakten i vår tid ser ut i förhållande
till historien. Med en sådan spegelbild är
det lättare att förstå hur vi kan bygga vårt
eget förhållningssätt till den förändring vi
upplever och har att hantera.
”Samhället förändras snabbare än någonsin” är en fras ofta använd i dagens
debatt. Men, är det verkligen så? Tittar vi

bakåt, så var 1900 talts början, eller perioden 1875 till 1950 kanske den period
som genom uppfinningar lade grunden till
de hittills allra snabbaste samhällsförändringarna. Uppfinningar som elektricitet, bil,
flyg, TV, penicillin m m revolutionerade
samhället. I hela västvärlden tillvaratogs
dessa uppfinningar, med lite olika tempo.
För svenskt vidkommande kom en verkligt stor boom på 60-talet, efter järnvägens
etablering under tidigt 1900-tal. 60-talet
innebar tunnelbana, kontinentalt reguljärflyg, Essingeleden, stora sjukhus och en industriell utveckling av stora mått. Sedan
stod det stilla under några decennier, till
dess att internet slog igenom nästan samtidigt som det kalla kriget släppte sin återhållande järnhand om den globala utvecklingen.
För oss i västvärlden fick det konsekvenser, men den stora utvecklingsrevolutionen
ser vi i dag i de delar av världen som inte
fick den under tidigare skeden. Det är där
tillväxten sker, från låga nivåer men mycket snabbt. Det skapar nya marknader, förhållanden, beroenden, risker, lokala och
globala problem samt en successiv maktförskjutning. Det är i storstadsregionerna
den nya kraften genereras.
I en lista över de 200 största tillväxtregionerna i världen producerad av Brookings1
är endast fyra regioner bland topp 40
från den traditionella västvärlden, med
Stockholm på 40:e plats. 90 % av de sämsta finns i väst, medan Asien toppar. Listan
visar tillväxt – det är inte samma sak som
betydelse, men ger en fingervisning om vart
utvecklingen är på väg. Trenden är tydlig:
25 av världens mest expansiva regioner
finns utanför USA och Europa. I Kina lever mer än 50 % av befolkningen i städer
och Indien närmar sig 40 % med beräknade 590 miljoner 2030. Den stora tillväxten i städerna i dessa länder medför, liksom
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i Latinamerika, Afrika och Sydostasien,
en mycket stark BNP-tillväxt och öppnar nya marknader med nya möjligheter.
Likheterna med USA blir allt större, där de
100 största städerna står för tre fjärdedelar av BNP. Mycket talar för att detta århundrade blir städernas århundrade, med
nya flöden, möjligheter och risker.
Utvecklingen medför förändringar som
gör att vi upplever densamma som komplex och svårfångad. Vi matas med information i större utsträckning än någonsin
förr. För att göra all denna information
hanterbar och därmed nyttig behövs modeller och insikter om hur det hela hänger ihop, hur den världsordning formas inom vilken vi har att leva. Nedan redovisas ett försök till förklaring rörande vilka
de grundläggande trenderna och drivkrafterna är.

Den traditionella världsbilden
– Nationen i fokus
Efter trettio års krig skapades 1648 genom
westfaliska freden ett system av europeiska nationalstater vilka genom sin suveränitet och okränkbarhet skulle öka förutsättningarna för fredlig utveckling i Europa.
Sverige var, efter insatserna i trettioåriga
kriget, i högsta grad delaktigt i utvecklingen. En form av maktbalans skapades, där
tanken var att ingen skulle vinna på väpnade konflikter. Man brukar tala om det
westfaliska systemet. Det utgår från de
grundläggande behov för mänsklig överlevnad som sedan urminnes tider präglat
all mänsklig samvaro på vår planet: försörjning, fortplantning och säkerhet – eller enklare utryckt, trygghet mot olika
hot. Nationalstaternas gränser skulle vara
okränkbara, staten skulle garantera tryggheten, och inom det revir som därmed garanterades skulle människor kunna säkra
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och utveckla sin försörjning och förmåga
till fortlevnad.
Visionen om ett system som kunde skapa stabilitet och därmed fred skapade dock
nya konflikter. Dessutom främjades snarast
kolonialmakternas ambitioner i dåtidens
värld av ett system som bygger på etablerade staters okränkbarhet. Över tiden har
därför olika former av institutioner skapats för att hantera de internationella problemen. Dessa institutioner vilar således i
stort på det westfaliska systemet. FN är ett
exempel, med den mellan stater demokratiskt uppbyggda strukturen och staternas
okränkbarhet som grundläggande principer, EU ett annat med konsensusdemokrati och en inre marknad som ett utökat gemensamt system för ekonomisk utveckling.
WTO är ytterligare ett sådant exempel på
ett gemensamt mer eller mindre institutionaliserat system. Fokus i dessa organisationer, liksom i andra liknande i olika delar av
världen, inriktas på säkerhet och/eller ekonomisk utveckling, om än i sin vidaste bemärkelse.
Systemen har sina brister, men vi kan
konstatera att det fortfarande aldrig utkämpats krig mellan två demokratier, medan det, av olika anledningar, förekommit
väpnade konflikter inom både demokratier
och diktaturer. Dessa inomstatliga konflikter passar inte in i de westfaliska strukturerna och har därför varit och är svårhanterbara i det internationella systemet.

Den nya världsbilden –
Gemensamhet i fokus
Dagens värld är mer gränslös än tidigare.
Drivkraften mot gränslöshet är flöden över
nationsgränser, flöden av pengar, ägande,
människor, varor och tjänster. Grundläg
gande för denna samhällsförändring har
varit teknologiutvecklingen och därmed en
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alltmer global värld2. En konsekvens har
varit och är ett allt högre tempo och att
händelser påverkar mycket snabbt även på
stora avstånd. Dessa förhållanden har legat som en av grundstenarna i förändring
en av vår försvarsdoktrin och därmed av
Försvarsmakten. Vi talar om gemensam
säkerhet och om ”Både Och”, med fokus
mot tillgänglighet, användbarhet och rörlighet vad avser utvecklingen av militära
resurser och doktriner. Detta indikerar att
någonting större har hänt, att ett nytt system kan skönjas bredvid det westfaliska,
ett system av gemensamhet som stabiliserande faktor.
Tanken är inte ny – redan i mitten av
förra seklet började man tala om hur ekonomiskt ömsesidigt beroende (interdependens) var en stabiliserande faktor att räkna med. Den ekonomiska kostnaden av en
väpnad konflikt mellan länder skulle helt
enkelt inte överstiga vinsterna. Dagens globaliserade värld, där de flesta länder har ett
i det närmaste totalt beroende av den internationella marknaden, skulle med ett sådant resonemang kunna sägas vara mycket
säker och stabil. Ändå upplever vi den inte så. Tvärtom ger störningar i det gemensamma systemet en ny känsla av instabilitet, där även relativt marginella svängningar eller störningar får konsekvenser inom olika samhällssektorer och affärssegment. Och, konkurrensen mellan aktörer
är hård.
Dessutom talar vi numera alltmera om
behov av stabil utveckling. Eftersom utveckling innebär förändring vill vi alltså ha
stabilitet, men samtidigt kontrollerad förändring i för oss själva rätt riktning – det
vill säga så att vi får det bättre. Och, ”bättre” torde mot den bakgrunden innebära
stabil utveckling där våra grundläggande
mänskliga behov tillgodoses. Dessa behov
har inte förändrats, men möjligen tagit li-

te andra former än då vi levde i grottor;
säkerhet i betydelsen att slippa vara rädda, försörjning i betydelsen att ha en levnadsstandard som vi finner acceptabel och
självklart även att tryggt kunna tillgodose
släktets fortlevnad.
Resonemanget visar att vi i dag istället
för att endast värna om den egna nationens
väl och ve som garant för dessa grundläggande behov även behöver värna om det
gemensamma. Det är i ett sådant perspektiv man ska se Försvarmaktens inriktning
på ”Både Och”, både det nationella och
det gemensamma. För oss kan det verka
nytt, men under 1900-talets stora världsomspännande krig värnades också en form
av gemensamhet mot de onda krafter som
hotade allas vår framtid. Men, våra samhällsbevarande institutioner är sprungna
ur ett westfaliskt synsätt. Även om både
nationalstater och samhällsbevarande in
ternationella organisationer/institutioner
successivt anpassar sig mot en globaliserad
värld och ett i hög grad gemensamt samhällsystem, är ingen av dem grundad på
principer om att skydda det gemensamt väsentliga – förutom freden i sig självt.
Eftersom det gemensamt väsentliga i
stor utsträckning utgörs av flöden skapas
nya vitala intressen. Reviret, vilket skulle skyddas för att garantera försörjning,
trygghet och släktets fortlevnad, har fått en
gemensam del som i hög grad är icke-geografisk. Kraften i de gemensamma flödena
genereras ur ett fåtal internationella centra, städer av stor betydelse för många aktörer världen över – och för de nationer inom vilka dessa centra och städer är belägna. De gamla reviren, nationalstaterna och
sammanslutningar av sådana, har alltså inte spelat ut sin roll – det är där besluten fattas och det är från dessa de gemensamma
medel kommer som ska betala för skyddet
av både globala centra och gemensamma
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flöden. Både det gamla välkända westfaliska systemet och det nya gemensamma existerar därför samtidigt och är beroende av
varandra. Som med allt nytt kommer det
att ta tid att anpassa tänkesätt, principer
och idéer. Att debatten om ett försvar inriktat på att antingen försvara det nationella reviret eller inriktat på att försvara det
gemensamma fortfarande i viss omfattning
lever är mot denna bakgrund inte konstigt.
Näringslivet har mestadels utvecklats
oberoende av andra principer än lönsamhet.
Teknologiutvecklingen har i allt större omfattning medgivit operationer/affärer samtidigt över hela jordklotet. I och med detta
har ett globalt affärslandskap skapats som
både innebär nya marknader, tillväxt och
mer kompetens att nyttjas såväl snabbare
som billigare. Näringslivets utveckling har
skapat det gemensamma systemet, varför
näringslivet ligger långt före de samhällsbevarande institutionerna när det gäller att
arbeta gränslöst. Samtidigt innebär utvecklingen både ökade och minskade risker.
Behovet av kontrollorgan i det gemensamma systemet har genom de senaste
årens upprepade finanskriser blivit uppenbart. Insikten har funnits länge, jfr till exempel riskkapitalisten Georg Soros kring
spekulationerna mot länder och deras valutor under början av 90-talet: Världen måste skaffa gemensamma regler och kontrollorgan mot sådana som mig, annars blir det
alldeles för riskabelt. Stora ansträngningar görs också, inom internationella sammanslutningar av stater såväl som av statsoberoende finansiella aktörer såsom Basel
Committee on Banking Supervision3.
Resonemanget visar hur finansiell säkerhet, som i dag i hög grad är gemensam,
och traditionell militär säkerhet, som bygger på nationella system, hänger ihop. Med
utgångspunkt i ett sådant resonemang och
inom ramen för det westfaliska systemet,
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har Sverige två ÖB: Den militäre ÖB och
Riksbankschefen. De flesta, men inte alla,
nationer ser ut på liknande sätt.
Ett annat intressant fenomen i dagens
värld är framväxten av en form av statskapitalism, det vill säga samhällssystem där
staten mer eller mindre konkret leder den
strategiska utvecklingen. Ledningen samordnar mot ett enda övergripande mål: Det
som är bra för staten är bra, nästan oavsett vilka medel som används och hur de
styrs. Alltså: landet är strategiskt styrt av
staten mot ett utrerat westfaliskt intresse
med utnyttjande av det gemensamma systemet. Olika metoder i olika demokratiska
nivåer utnyttjas.
Det finns ett brett spektrum av stater
som mer eller mindre kan sägas tillämpa statskapitalistiska principer, med Kina
och Ryssland i toppen, och med stater
som Singapore strax under. Även BRICSstaterna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina,
och Sydafrika) kan i olika utsträckning sägas ha drag av fenomenet, liksom, men i
långt mindre utsträckning, länder som
stödjer och skyddar olika segment av sin
industri utanför vad som kan sägas vara en
öppen marknadsekonomi, med skillnader
i förutsättningar att konkurrera som följd.
Behandling av nationell försvarsindustri i
flera länder är ett bra exempel på detta.
Flera stater med system med statskapitalistiska drag har en mycket stark tillväxt.
Singapore, vars system har vissa likheter
med statskapitalism, är en av världens starkaste och mest stabila ekonomier sett i ett
längre tidsperspektiv. Tillväxten i Kina och
Ryssland är stark och har så varit under
lång tid. BRICS-staterna fortsätter att gå
framåt, och utökar sitt samarbete successivt. Till exempel finns en ny gemensam utvecklingsbank på agendan, en BRICS-bank
som ska kunna finansiera utvecklingsprojekt inom till exempel infrastruktur och ut-
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göra en motpol till exempelvis världsbanken. Ser man enbart till siffror är det lätt
att dra slutsatsen att samhällsystem med
mer auktoritär eller protektionistisk styrning har bättre förutsättningar än traditionella öppna demokratier i dagens värld.
Omsatt i de två världsbilderna skulle det
även betyda att fördelarna är avsevärda
när skyddet av det egna reviret och de egna
intressena som är kopplade till detta sker
med alla medel samordnade i en enhetlig
strategi. Men, då ser man bara till marknadens siffror. Mäter man andra parametrar
blir givetvis bilden en helt annan.
De flesta av länderna som tillämpar eller har drag av statskapitalism har mycket stora ekonomiska skillnader mellan olika delar av befolkningen. Tillväxten sker
från en låg nivå. Undantaget är fenomenet
Singapore, som i kraft av en långsiktig och
framgångsrik handelsstrategi lyckats balansera ekonomisk utveckling och mänskliga fri- och rättigheter med en stor befolkning ur många kulturer på en liten yta. I
länder på den högre delen av den statskapitalistiska skalan tillämpas inte mänskliga rättigheter, friheten att tycka och tänka
som man vill är låg och missnöjet gror. Det
ger inga bra förutsättningar för en långsiktigt stabil utveckling.
Ett annat exempel är problem i det gemensamma systemet som skapas av högst
relevanta ambitioner i det nationella. Här
är energibranschen ett bra exempel. De
flesta stater strävar efter säker tillgång till
energi. Man gör det med till buds stående
medel, på marknadsekonomiskt mest relevanta sätt. Det innebär att utbyggnad av energi genererad med fossila bränslen fortsätter (främst kol), trots att konsekvenserna i
det gemensamma systemet är oacceptabla
för alla. Exemplet, som är en kärnpunkt i
det globala klimatarbetet, visar hur långt
vi har kvar till att kunna enas om nödvän-

diga åtgärder i det gemensamma systemet
på grund av mer konkreta närliggande behov i det nationella. Ändå görs avsevärda
ansträngningar för att komma överens.
Orsaken är enkel och tudelad: Olika privata och statliga aktörer har, i likhet med
Sverige, insett att det gemensamma reviret/systemet betyder alltmer för det egna.
Dessutom, det faktum att konkurrensen
om natur- och produktionsresurser blir allt
hårdare gör att de olika aktörerna måste
söka ta initiativ för att skydda sina intressen. Man kan inte låta konkurrenter få fördelar i det globala systemet (jfr kolonialtidens konkurrens om nya områden). Mot
den bakgrunden ska man se det faktum
att det i dag i stor utsträckning är skattebetalarna i USA som bär kostnaderna för
skyddet av de delar av de gemensamma
flöden som är av stor betydelse för hela
det gemensamma systemet. Således är det
westfaliska systemet utgångspunkten för
initiativ i det gemensamma och tvärtom.
Det blir en komplex bild, men med insikt
om komplexitetens ursprung är det möjligen lättare att hantera den
Resonemanget åskådliggör att vi kommer från en världsbild och går mot en ny,
mer gemensam, vilken utgår från det traditionella westfaliska systemet men med en
ny gemensam spelplan vilken ger det gemensamma rummet en avsevärt ökad betydelse. Olika traditionella organisatoriska och processuella ”stuprör” måste hänga
ihop på ett nytt sätt. Utvecklingen går
snabbt men har bara börjat. Insikt kring
dessa frågor måste tillåtas påverka vårt
tänkesätt när det gäller både näringslivsoch försvars-ansträngningar. Regnvattnet
är ungefär detsamma som alltid, men vi behöver fler och större hängrännor och färre,
bredare och nya stuprör där vattnet kan ledas så det gör nytta för den jord vi förvaltar. För detta krävs lösningar inom ramen
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för realistiska framtidsbilder och konkreta strategier som gör den önskade framtiden möjlig. Det förutsätter skickliga strateger, ledare och nytänkare, med insikter om
helheter, orsak och verkan och ett ”driv”
för det gemensamma bästa. För detta behov talar även konsekvenserna av andra
tunga globala trender och drivkrafter:
Demografin, klimathoten, de stora ekonomiska skillnaderna och de drivkrafter dessa trender skapar. Inom alla dessa områden
har vi allt att vinna på ett nära samarbete
mellan näringsliv och försvar.

Om strategi

flygande ambitiösa visioner. Jag har sett
och upplevt det själv och förstår Barneviks
uppfattning fullt ut. Det är därför på sin
plats att närmare definiera vad en strategi
egentligen handlar om.
I mitt resonemang är en tydlig strategi en förutsättning för ett koordinerat genomförande av verksamhet mot ett övergripande mål. Detta mål behöver med nödvändighet beskrivas som utgångspunkt för
strategin, men är inte strategin i sig själv.
Strategin innehåller istället en helhetsbaserad, konkret och begriplig beskrivning
av hur nå målet5. Av detta följer att en bra
strategi behöver innehålla följande element:

Detta avsnitt handlar om strategi. Med na• En analys av de svårigheter eller hinder
turlighet handlar det därmed lika mycksom måste övervinnas i den miljö som
et om framtiden, hur vi kan ta oss an den
aktören vill att strategin har att verka för
med självförtroende och utan att drunkna i
att nå målet.
komplexiteten i den ovan beskrivna världs• Övergripande riktlinjer för hur organisabilden. Då handlar det om metod, helhetstionen ska ta sig an de identifierade svåperspektiv och insikt, och att förstå vad
righeterna
på sin väg mot målet.
strategi egentligen är och behovet av före• En beskrivning av de koordinerade och
teelsen som sådan.
genomförbara avgörande åtgärder som
Begreppet, som har militärt ursprung
behövs
för att nå målen samt av nödvänoch i sin ursprungliga betydelse ungefär
diga
förmågor
för att genomföra dem.
beskriver kopplingen mellan politik och
medlen för att nå de politiska målen, har Strategin förklarar mer än beordrar hur
blivit ett modeord inom näringslivet. I sin målet ska nås. I sin uppmärksammade bok
bok ”jag vill förändra världen” säger en av ”Good Strategy/Bad Strategy” reder förfatSveriges genom tiderna största företagsle- taren Richard P Rumelt ut begreppen på
dare Percy Barnevik att strategier är 10 % 300 mycket läsvärda sidor. ”Strategy” blir
medan genomförandet är 90 %4. Strategi inte ett användbart koncept om begreppet
är i dag ett nära nog utslitet och förstört görs synonymt med framgång hävdar han,
begrepp i näringslivet. Det används för allt inte heller om det sammanblandas med
från enkla planer till komplicerade tanke- ambition, inspiration, vision eller innovamodeller eller som kanske värsta ytterskott, tion. Däremot, skriver Rumelt, behöver
famösa ytliga powerpoint-presentationer och kan strategin svara mot dessa begrepp
och slogans. Få har en reell uppfattning om
så att innovativa krafter kan kombineras
vad begreppet egentligen betyder och inne- för att nå önskad ambition:
bär. Allt kallas för strategi, allt från ”attgöra-listor” till exercis med organisatorisStrategy, responsive to innovation and
ka och personliga mål, bonusar till högtambition, selects the path, identifying how,
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why and where leadership and determin
ation are to be applied6.

Meningen innehåller mycket och stämmer
till eftertanke. Låt mig ta ett vanligt exempel: En Chief Executive Officer (CEO) utformar en vision. Visionen utrycker en ambition, ett tillstånd där han vill att organisationen ska befinna sig efter en tid. Visionen
är inte strategin, inte vägen framåt. Men,
utifrån den ambition visionen åskådliggör
kan en strategi utvecklas och användas för
att nå visionen. Strategin väljer väg, (selects the path, se ovan). Eftersom ”väljer”
innebär något att välja mellan, behöver
detta ske utifrån olika alternativ. När valet är gjort måste strategin också peka ut
var man ska lägga fokus och kraft, liksom
varför.
En strategi är alltså inget ”flum”. Enligt
Rumelt är The Kernel, kärnan, i strategin
logiska riktlinjer och åtgärder för att hantera identifierade svårigheter på vägen mot
ett övergripande och förutbestämt mål,
ett Desired End State, ett önskat slutläge. Detta skiljer strategin från en operativ
plan, eftersom planen naturligen behöver
ta fasta på ett i tiden bestämt och mätbart
mål. Det gör inte strategin, även om konsekvenserna av den självklart måste ha tidsdimensionen med. Inom militär planering
brukar den fasen, den operativa, beskrivas
som relationen mellan time, space och force – tid, område och styrka7. På så vis skiljer sig även strategin och den operativa planen från doktrinen, vilken mer ska ses som
en förklaring, eller lärobok, i hur man avser agera när man använder resurser för att
möta olika situationer i syfte att hävda sina
intressen. Doktrinen kan således vara både
en konsekvens av strategin eller en förutsättning för densamma.
Inom de ramar som strategin ger utformas de operativa- eller affärsplaner som

behövs för att genomföra de nödvändiga
åtgärderna. Det är där företeelser såsom
anfallsmål, underhållsplaner, kompetensutveckling, personliga och organisatoriska
mål, bonusar, funktionsplaner, att göra listor etc ingår. Doktrinen kan visa de principer som gäller för att planera och agera inom strategin.
Utgångspunkten för strategin är, som
framgår ovan, det övergripande målet, vad
man vill uppnå. Det målet bör beskrivas
som ett ganska tidlöst tillstånd. Det utrycker ofta en ambition och härrör ur en
kombination av vad vi vill uppnå och realism i förhållande till de resurser vi förfogar över och den värld vi har att möta. Mot
detta väljer vi metod och medel, det vill säga en strategi. Metoden beskriver hur vi tar
oss framåt, det vill säga vilken väg vi väljer.
Medel beskriver de förmågor som vi ser att
vi behöver för att lyckas med vald metod.
Självklart är processen för att generera
en bra strategi därmed itterativ och kommer att innehålla många olika alternativ,
mer eller mindre riskfyllda, resurskrävande, tidsödande och populära. En strategi
som utformas på det sättet kan bidra till
att skapa nya kreativa lösningar med nya
resurskombinationer som ger nya förmågor och ny kraft, allt riktat mot det eftersträvade övergripande målet. Zun Tsu igen: “In battle, there are only the normal
and extraordinary forces, but their combinations are limitless; none can comprehend
them all; they are mutually reproductive;
their interaction as endless as that of interlocked rings. Who can determine where
one ends and the other begins?”8

Visioner som stupar
Underskatta inte kraften i visionen skriver den före detta amerikanske generalen
Michael Pagonis i ”Leadership in combat
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zone”9 En stark vision, som personalen
förstår och omgivningen accepterar och
har förtroende för, entusiasmerar och skapar kraft. Alla som lett förband eller civila verksamheter vet hur sant detta är. Att
dessutom ha syftet med verksamheten klart
för sig ger betydligt större förutsättningar
att improvisera och göra allt man kan för
att lösa uppgifterna. Med ett väl beskrivet
lockande slutmål på en svår väg är det lätt
att motivera till extra ansträngningar och
uppoffringar. Men, en vision där folk inte
känner igen sig, med oklara syften och där
man inte intuitivt förstår sin egen och kollegornas roll skapar förvirring och undergräver förtroendet för ledningen.
En vision som utrycker en ambition i en
större verksamhet behöver därför följas av
en tydlig strategi, utformad efter principerna definierade ovan. Strategin måste göra
visionen begriplig i handlingstermer. Syftet
måste vara glasklart. Organisationens olika delar måste fås att förstå sin roll i strategin, sitt ansvar och sina uppgifter för att
den ska lyckas så att visionen uppnås. När
strategier misslyckas är det oftast här. Här
kan näringslivet lära mycket av militärt ledarskap, där dessa grundvärderingar utgör
en förutsättning för att soldater ska kunna ledas att lösa mycket svåra och farliga
uppdrag10.
Bedömningen av omvärlden och därmed
signaler om förändringar i densamma, beror på vilken tolkning betraktaren gör11.
Trots en bra utvecklad strategi kan misstag
i dessa tolkningar få till följd att anpassningar i verksamheten inte kan genomföras tillräckligt snabbt. Att genomföra nya
strategier innebär förändring. Att kunna
hantera sådana ställer stora krav på överblick, helhetssyn, delgivning av relevant information och beslutsfattning. Således behövs en väl utvecklad förmåga till såväl
in- och omvärldsbevakning som riskana86

lys och dessutom till snabba åtgärder för
att kunna möta olika händelser. Det enda
konstanta under en strid är konstant förändring12. Att leda förändring är alltid en
utmaning. En bra strategi, grundad på insikt i hur dagens värld fungerar, underlättar att se och förstå det man ser. Även här
har näringsliv och försvar mycket att lära
av varandra.

När kulturer möts
Förmåga att tillvarata framtidens möjligheter är också att kunna hantera dess risker.
Stora krav ställs på de ytterst ansvariga att
kunna hantera snabba och oväntade situationer med bibehållet förtroende13. Man
behöver ligga rätt i kurs, både när det gäller utveckling och genomförande. Att ha
förmåga att agera snabbt med rätt verktyg
och partners, blir alltmer betydelsefullt för
att man ska kunna tillvarata sina intressen.
För det krävs positiva målbilder och tydliga strategier som leder till dem. Dagens
marknadsspel handlar i mycket större utsträckning om vem som på det mest kreativa sättet kan utforma ramöverskridande
systemlösningar än vem som kan positionera sig rätt i värdekedjan. En person eller
organisation som kan hitta sådana lösningar kan lyfta en verksamhet till nya höjder,
en lyftkran som tar verksamheten till nya
himlakroppar14.
I vår globaliserade värld finns resurser
som kan utnyttjas varsomhelst på jorden,
bara man ser dem. Att lyckas kräver att
skeenden upptäcks tidigt och kan utnyttjas.
Det i sin tur kräver helhetssyn, men även
målbilder och strategier som kan ta oss till
den. Militära operationer genomförs i dag
i samhällen där vardagen pågår, mitt bland
folket. Det övergripande målet är att skapa
fred och säkerhet, medan den avgörande
framgångsfaktorn är att öka viljan hos be-
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folkningen till fred och ordning. Det ställer
speciella krav, på soldaterna men även på
ledning och strategi15.
När kulturer möts händer något. Ett
ökat utbyte mellan försvaret och näringslivet gynnar båda och i framtiden mer än
någonsin. Den främsta anledningen är att
näringslivet och försvaret har kompetenser, insikter och erfarenheter direkt nyttiga för varandra i dagens och framförallt
framtidens värld. Min artikel visar några, men självklart finns många fler. Med
de olika erfarenheter som finns i näringsliv och försvarsmakt, utnyttjad mot samma

mål, ökar möjligheterna. Att låta högre officerare tjänstgöra en period i näringslivet
borde vara meriterande, likt en internationell operation, och inte en enkel biljett ut
ur Försvarsmakten. Genom ett ökat utbyte
kan både näringsliv och Försvarsmakt bli
starkare, både i den gamla välkända westfaliska världsordningen och i den gemensamma nya. Avgörande är ögon som ser
och sinnen som förstår.
Författaren är överste, konsult samt ledamot av KKrVA

Ögon som ser och sinnen
som förstår – men hur
långt har vi kommit? När
kulturer möts ökar möjligheterna – om man vill.

Know the enemy, know yourself,
your victory will never be endangered.
Know the ground, know the weather;
your victory will be total. 16
Zun Tsu
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Vad är Key Leader Engagement?
Från militärt modeord till operationsplanering

av David Bergman

inför de första operationerna i Afghani
stan insågs att målet inte kunde uppnås
med enbart militär styrka. De specialförband som gick in i landet tog istället kontakt med existerande grupperingar, lyckades ena dem till en allians och hjälpte dem
att störta den sittande regimen. Bilder på
amerikanska och brittiska specialförband
då de stödjer lokala ledare vittnar om hur
ett litet antal soldater i samarbete med lokala nyckelaktörer kan nå en stor militär
framgång1.
Under de senaste åren har återuppbygg
nad och samarbete med civila aktörer ham
nat mer i fokus än tidigare i samband med
militära insatser. Möjligen är de militära
chefer vi ser idag inspirerade av exemp
let ovan då de leende skakar hand med representanter för lokalbefolkningen. Dessa
möten benämns ofta för Key Leader
Engagement, eller genom sin förkortning
KLE. Utbildningen före insats trycker på
detta som en metod för framgång och lär
ut tekniker att dricka te och inte vara kulturellt okänslig. Inom staber upprättas omfattande listor – en Key Leader Engagement
Plan – över lokala aktörer, och ett betydande antal stabsmedlemmar ägnar långa möten åt att utöka och uppdatera denna lista2. Stundtals framhävs fenomenet med sådan kraft att man nästan får intrycket att
enbart längden på listan kan avgöra kon-

flikten eller att varm dryck och ett Colgateleende är tillräckligt när möten med lokalbefolkningen väl genomförs.
Men vad är det egentligen vi menar med
begreppet? Varför är nyckelaktörer viktiga,
vart kommer de in i operationsplaneringen och hur bidrar de till den militära framgången? Nedan berörs några av de huvudsakliga frågorna.

Varför finns behovet?
Det har alltid varit viktigt att beakta civilläget inom krigföring, både för att minimera
skador eller för att maximera den militära
framgången. Så länge vi genomför militära
operationer i närheten av en civil befolkning kommer civilläget i viss mån att avgöra om vi når framgång eller inte. Särskilt så
om konflikten är lågintensiv och moment
som återuppbyggnad eller humanitärt bistånd ingår. Att civila och andra icke-militära aktörer spelar en ökad roll för den militära framgången är bortom allt tvivel.
Kanske är det denna självklarhet som
gjort att vi anammat ett begrepp som KLE
utan vare sig granskning, översättning eller definition.

Koppling till militära
doktriner
Den verksamhet som begreppet Key leader
engagement symboliserar är inte på något
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sätt nytt, det är snarare ett nytt namn för
något som alltid funnits men vars betydelse ökat. Begreppet används idag som en
självklarhet i militära övningar och insatser, trots att det sällan återfinns i militära doktriner eller handböcker. Det är inte
klart när det nämndes för första gången
men den frekventa användningen har intensifierats under de senaste åren.
Det saknas inte bara en enhetlig definition utan även en fastställd översättning till
svenska. I de dokument där begreppet återfinns berörs tyvärr ofta bara vikten av att
genomföra möten med nyckelaktörer och
inte en styrning för hur man gör det3. Det
är även oklart vem i den militära organisationen som har huvudansvaret, och förslagen i artiklar avseende nyttjandet i insatser är minst sagt varierande. En snabb artikelsökning i ämnet ger mycket varierande
förslag vilken sektion i den militära staben
som har ansvaret för KLE. Detta gör att
dessa möten med nyckelaktörer ofta sker
på ad hoc-basis, utan verklig koordinering
eller tydlig målsättning4.
Den mest konkreta definitionen kommer
från Nato:
Det planerade och koordinerade nyttjandet av högre chefer (senior leadership) ur
den egna styrkan i syfte att påverka nyckelaktörer/opinionsbildare/ledare i det tilldelade operationsområdet som stöd för
chefens målsättningar.”5 (min översättning)

Denna definition och den publikation den
kommer från är intressant ur två aspekter.
För det första, de nyckelaktörer som den fokuserar på är huvudsakligen de egna högre
cheferna, och hur dessa kan påverka aktörer på motsvarande nivå i operationsområdet. För det andra, den berör enbart högre
chefer på den operativa nivån. Självklart är
samverkan på lägre nivå nödvändigt, men
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benämns enligt Nato dock endast som engagement men inte en key leader engagement. I den efterföljande diskussionen
kommer jag att diskutera begreppet utifrån
ett nivåoberoende perspektiv.

Vad är en nyckelaktör?
KLE är ett sätt att påverka en befolkning
eller delar av befolkningen genom att använda formella eller informella ledare under en militär operation. Dessa lokala ledare används för att i sint tur föra fram rätt
budskap till rätt personer för att uppnå ett
specifikt syfte.
Interpersonell kommunikation har alltid
varit det bästa sättet att föra fram budskap.
I länder med hög grad av analfabetism
och brist på informationskanaler sätter
människor stor tilltro till det talade ordet.
Detta gör att befolkningen i dessa samhällen i större utsträckning vänder sig till sina
formella och informella ledare för information. Detta höjer inte bara statusen på ledare inom alla nivåer utan betyder även att vi
måste gå genom dessa ledare om vi vill påverka den allmänna befolkningen. En bra
benämning på dessa är nyckelaktörer6, vilket också är en bra översättning. Således en
person som genom sin ställning kan utöva
påverkan på en större grupp.
Begreppet måste dock avgränsas. De
flesta människor kan i någon utsträckning
utöva påverkan på andra, men den militära staben mäktar naturligtvis inte med att
kontinuerligt upprätthålla en lista över alla
insatsområdets personer med någon form
av maktställning. Ett urval av nyckelaktörer måste ske utifrån 1) de militära uppgifter som förbandet förväntas lösa, 2) de
målgrupper som kommer att vara avgörande för att kunna uppnå detta mål och
3) de nyckelaktörer som kan påverka dessa
målgrupper. Utifrån detta blir det möjligt
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att sammanställa en relativt hanterlig lista
över individer.

Tillämpningar
En vanlig missuppfattning är att man omöjligt kan diskutera sakfrågor i andra kulturer innan man byggt upp en god relation,
och att denna relation kan ta år av tedrickande och kallpratande att odla fram. Detta
är felaktigt. Att upprätthålla en kontakt
utan syfte kan till och med vara kontraproduktivt då en kommunikation som aldrig
leder någon vart kan föda frustration och
misstänksamhet.
Det som framförallt krävs i möten med
nyckelaktörer är en tydlig målsättning för
gemensam framgång: att skapa en vinna/
vinna-situation mellan militära förband
och lokala ledare. De specialförband som
tog kontakt med Hamid Karzai och gemensamt störtade talibanregimen hade förmodligen aldrig träffats innan7. De hade
däremot ett tydligt militärt syfte och kunde presentera för nyckelaktören vad denne
skulle tjäna på ett ömsesidigt samarbete.
Alla informationsaktiviteter inom ramen
för militära operationer skall stödja den
militära verksamheten. Om det saknas en
målsättning med interaktionen skall aktören inte prioriteras. I en rapport från Irak
nämns ett bra och konkret exempel som
rör återlämnandet av ett område till lokala styrkor och avvecklandet av den framskjutna bas som fanns i samhället8. Man
fruktade att befolkningen skulle tolka tillbakadragandet av trupper som en reducering av säkerhetsnivån, trots att antalet patrulleringar och säkerhetsnivån skulle förbli oförändrad. Det var då tydligt definierat vad operationens syfte var och att förbandet var tvunget att övertyga den lokala befolkningen om det positiva i detta.
Utifrån detta identifierades och användes

de lokala nyckelaktörer som kunde påverka och övertyga lokalbefolkningen, vilket
ledde till att överlämnandet kunde ske med
gott resultat.
Samma rapport understryker även vikten av att definiera de önskade militära effekterna. Den militära staben med sina begränsade resurser måste fokusera på mötena; mindre kan ge mer, om insatserna är
välplanerade och de önskade effekterna
tydligt definierade.
Samtliga idag existerande mallar för
operationsplanering innehåller en punkt
för civilläge. Denna är dock ofta sparsamt
formulerad i orderverk och oftast vinklad
efter hur civilläget begränsar förbandens
framkomlighet eller möjlighet till bekämpning. Vad som borde betraktas är snarare hur civilbefolkningen kan förväntas reagera på den operation som genomförs
och hur vi kan utnyttja detta till vår fördel.
Verktygen för att infoga funktionen i militär operationsplanering finns redan i planeringsmodellerna om de nyttjas på rätt sätt.

Fallgropar som sällan beaktas
Det finns flera risker och fallgropar i samband med nyttjandet av nyckelaktörer som
sällan beaktas. Ett grundantagande är att
de vi möter och vill samverka med är just
betydelsefulla aktörer i det samhälle vi
verkar i och har en egen vilja och agenda. Kommunikation föder förväntningar,
men ändå betraktas ofta inte vad vi tror att
nyckelaktörerna står i frågan eller vad de
tjänar på ett samarbete.
Postkonflikter präglas ofta av maktkamper mellan olika viljor. De aktörer vi möter
strävar alla efter att hitta sin plats i återuppbyggnaden. Om de ser en möjlighet
till egen vinning ur ett samarbete kommer
de troligen att ta den. Det är tyvärr alltför
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vanligt att aktörer försöker dra fördel av
de militära styrkornas närvaro.
Två tydliga fallgropar och dolda agendor från samarbetspartners kan vara att de
vill:
• kasta skulden för de lokala problemen på
de militära styrkorna och dölja sin egen
roll i syfte att vinna snabb popularitet.
Detta hänger samman med det socialpsykologiska fenomenet att en grupp alltid
enas bättre mot en yttre antagonist.
• utnyttja samarbetet med det militära förbandet och överdriva sin nära relation till
dessa för att höja sin status över andra
aktörer i området och därmed reducera övriga aktörers inflytande över andra
frågor.

En vanlig fallgrop i samtalstekniken är att
bli gisslantagen, att motparten försätter en
i en situation där man tvingas ta en oönskad roll eller genomföra andra än tilltänkta uppgifter för att kunna komma vidare.
Detta leder till att man inte längre kan leda
samtalet. Att gisslantagning inträffar under
större möten med nyckelaktörer är särskilt
farligt då det sker allmänt och möjligheten
att backa ut ur mötet är mindre. Detta kan
jämföras med taktikens grundtanke att alltid bibehålla handlingsfriheten. Att förlora
denna handlingsfrihet kan vara förödande
både i en stridssituation och i en samtalssituation då den begränsar vår förmåga att
lösa uppgiften.
Dessa faror är inte en anledning att avstå från samarbete men självklart faktorer
att beakta. Hur vi övertygar nyckelaktören
om vår sak och hur vi får honom att hålla
fast vid denna övertygelse är en avgörande punkt.
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Avslutning
Interaktion mellan våra egna och lokala
nyckelaktörer kommer med stor sannolikhet även framgent vara avgörande för att
nå militär framgång. Dock måste begreppet översättas, avgränsas och tydligt definieras. Det borde rimligen vara befogat att
ifrågasätta nyttjandet av varje militärt begrepp som saknar svensk översättning eller enhetlig definition, oavsett hur andra
länder eller organisationer nyttjar det och
oaktat dess eventuella status som ”militärt
mode-ord”.
Samtliga verktyg för att genomföra effektiv interaktion med nyckelaktörer finns
redan i våra planeringsmodeller. Det som
framtida militära chefer och stabsmedlemmar måste tänka på är vilken militär effekt
som man vill uppnå, hur olika målgrupper
kan bidra till denna och vilka egna aktörer
som kan användas för att uppnå detta. Att
sedan presentera detta för lokala nyckelaktörer som ett vinna/vinna-förslag kommer
med stor sannolikhet att leda till större militär framgång.
Författaren är kapten, fil mag i psykologi
och tillhör Psyopsförbandet i Enköping.
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Luftförsvarets utveckling på lång sikt
Betydelsen av luftvärn med lång räckvidd

av Claes Sundin

stormakterna, inte bara Ryssland,
fortsätter att utveckla sina stridskrafter.
Ryssland, med potentiella militära hot i alla
väderstreck och exportmarknader i alla intressanta världsdelar, är, tillsammans med
USA, ledande. Eldkraft och rörlighet är
nödvändiga kvaliteter på alla nivåer: strategisk, operativ, taktisk och stridsteknisk.
Dessa förmågor åstadkoms snabbast med
luftstridskrafter och genom lufttransporter.
I vårt närområde är de baltiska staterna och Polen sedan år 2004 medlemmar av
Nato. I flera av de gamla sovjetrepublikerna finns ambitioner att följa efter. En konsekvens av Natos utvidgning är att tjeckiska JAS Gripen från baltiskt luftrum då och
då medverkar i patrulleringen av luftrummet mot Ryssland inklusive den ryska enklaven Kaliningrad och mot Vitryssland.
Därför är beslutet vid regeringssammanträdet den 14 juni 2012 av stor betydelse för vår framtida nationella säkerhet. Då
beslöts (utdrag):
En parlamentarisk kommitté ska utreda, analysera och bedöma helheten av
och behoven inom luftförsvaret tiden efter 2040.
Kommittén ska
− analysera den framtida utvecklingen avseende teknik, taktik, förmågeutveckling m.m.,
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− bedöma framtida operativa behov och
förmågekrav samt
− föreslå mål för luftförsvaret bortom
2040.
Kommittén ska utgå från en i huvudsak
bibehållen ekonomisk ambitionsnivå för
luftförsvaret.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31
december 2014.
----------------Den uppbyggnad och utveckling som luftförsvaret omfattas av före 2040 ska utgöra grund för kommitténs arbete.
Kommittén ska beakta behovet av systembalans och god effekt inom luftförsvaret.
Kommittén ska särskilt analysera och beskriva utvecklingen efter 2040 när det gäller
− teknik,
− taktik,
− operativa behov,
− internationell förmågeutveckling, inklusive stridskrafter i vårt närområde, och
− möjliga samarbeten på luftförsvarsområdet i Norden och Europa.
Kommittén bör beakta potentiell utveckling rörande t ex obemannade luftfarkoster, längre livstid för flygande plattformar
och utvecklingen av s k smygteknik i förhållande till sensorutvecklingen.
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Utifrån kommitténs bedömning av operativa behov och förmågekrav ska kommittén föreslå mål för luftförsvaret bortom
2040. Kommittén ska utgå från en i huvudsak bibehållen ekonomisk ambitionsnivå för luftförsvaret.

Regeringen vill med sitt beslut, av allt att
döma, främst klargöra statens kostnader
för fortsatt utveckling av JAS 39 Gripen i
olika versioner och en eventuell ersättare.
Det är högst legitimt med tanke på svensk
flygindustris framtid, teknikutvecklingen
och de hittills accelererande kostnaderna
för att utveckla och anskaffa bemannade
stridsflygplan. Risken är emellertid betydande att övriga delar av luftförsvaret inte
behandlas lika ingående. Området är stort
och komplicerat inte enbart i teknikhänseende. Kunskaper och erfarenheter finns
men är spridda och behöver kompletteras.
Det gäller inte minst svensk professionell
förmåga att operativt samordna strid mot
luftmål vid mark-, marin- och flygstridskrafterna. Den förmågan måste finnas och
vara samövad om vi ska kunna räkna med
solidarisk hjälp utifrån. Ingen nation lär
ställa upp om inte risken för t ex kollisioner i luften och på marken samt risken
för vådabeskjutning av allierat luftvärn är
accepterad.
Den största risken ligger kanske i att
kommittén avkrävs en uppfattning om hur
hoten från luften och rymden(!) och möjligheterna att möta dem ter sig efter 2040.
Som en påminnelse om de genuina osäkerheter vi lever med bör observeras att 2012
till 2040 är en jämförelsevis längre tidsperiod än mellan 1919 och 1939. Med en så
lång prognostid blir osäkerheterna allt djupare och allt flera. Riskerna för trendbrott,
överraskningar och paradigmskiften ökar
vilket bara kan mötas med handlingsfrihet.

På det strategiska planet är osäkerheterna stora vad gäller EU och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP).
Ett torde vara säkert redan idag: Nästa
LFU bör genomföras betydligt tidigare än
2040. Det är angeläget att göra den här typen av utredningar oftare än hittills.
Den här debattartikeln syftar till att belysa betydelsen av luftvärn med lång räckvidd. Den vill också ge en uppfattning om
komplexiteten och osäkerheterna.

LFU 54 och LFU 67
I de två hittills genomförda luftförsvarsut
redningarna (LFU 54 och LFU 67) dras
slutsatsen att i ett effektivt och uthålligt
luftförsvar verkar jaktflyg och luftvärns
robotar med lång räckvidd tillsammans.
Den uppfattningen har uppenbarligen
de som formulerat regeringens uppdrag.
Funktionerna med sina olika karaktäristika kompletterar varandra. Nya hot och
möjligheter tillkommer främst genom att
förarna av luftfarkosterna i högre grad
kan stanna kvar på marken och fjärrstyra. Det förutsätter emellertid sensorer, styroch kontrollsystem som kan jämföras med
vad piloter i bemannade flygplan kan förmå. Vilseledning, list och elektronisk krigföring bör få ökande betydelse vilket i sin
tur ökar möjligheter till och risken för
överraskningar.
Kraven på ett nationellt, flexibelt luftförsvar som kan anpassas efter olika situationer och händelseutvecklingar ökar.
Diskussionen i Akademien på senare tid
bekräftar att JAS i jaktmod och luftvärn
med lång räckvidd inom överskådlig tid
ska ses som varandras komplement
• Jaktens karaktär: Överraskande – kraftsamlat – snabbt – anpassat – kort – basberoende.
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• Luftvärnets karaktär: Förutsägbart – utspritt – långsamt – uthålligt – logistikberoende.
• Fler operativa handlingsmöjligheter om
stridsmedlen tillåts verka som varandras
komplement.
• Större möjligheter att utnyttja en given
mängd JAS också för attack- och spaningsuppdrag.
• Ballistiska missiler kan bekämpas med
luftvärnsmissiler i luften eller med JAS i
attackmod på marken.

Att diskutera:
Kan och bör luftrumsövervakningen över
Östersjön organiseras på likartat sätt som
havsövervakningen?
Bör hela svenska luftförsvaret samlas under en ”luftförsvarshatt”? På kort sikt en
svensk, senare i flera steg en nordisk och
på lång sikt en (nord)europeisk?
Vad skulle ett genombrott för vapen
som använder olika former av strålning
t ex High Power Microwave (HPM) eller High Altitude Electromagnetic Power
(HEMP) innebära?

flygplan med last över svenskt territorium?
Även Osloområdet skyddades med NikeHercules batterier, vilket borde ha medfört likartade risker för åtminstone västra
Svealand. I Danmark och Norge tilläts inte lagring eller användning av kärnvapen.
Hade våra grannar haft kärnstridsspetsar
till sina Nike-Hercules hade risken för radioaktivt nedfall vid insats varit betydande.
Om Warszawapaktens luftförsvarsluftvärn i Baltikum hade kärnstridsspetsar, vilket är rimligt att anta, bör åtminstone Got
land ha legat i riskzonen.
Nukleära stridsdelar fanns också till taktiska ballistiska robotar med en del av sin
parabelliknande bana ovanför atmosfären
och som träffade målen på marken praktiskt taget rakt uppifrån. De var en särskilt
svår del av hotbilden. För dessa typer av
vapen hade det svenska luftförsvaret inga
motmedel.

Okonventionella vapen och
stridsdelar
Under 50-, 60- och 70-talen skyddade
Natoländerna i Europa sina huvudstäder mot bombflyg med kärnladdningar
och ballistiska robotar med det amerikanska luftvärnsrobotsystemet Nike-Hercules.
Missilen till Nike-Hercules kunde efter politiskt beslut förses med nukleär stridsdel.
Räckvidden var ca 140 km och höjdtäckningen över 40 km.
Köpenhamn med Kastrup skyddades av
Nike-Hercules och Hawk. Verkansområdet
inkluderade, förutom Själland, större delen
av luftrummet över Skåne. Vad kunde hända om danskt luftvärn sköt ner ett bomb96

Under större delen av det kalla kriget fanns NikeHercules för bekämpning av bombflyg på medelhög och hög höjd samt ballistiska markrobotar. I
våra Natogrannländer Danmark och Norge enbart med konventionell stridsdel. Räckvidd: ca
140 km. Bild Wikipedia

De interkontinentala kärnvapenmissilernas banor gick visserligen delvis över Sve
rige men ovanför atmosfären varför detta
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problemområde per definition inte var luftförsvarets.

Natos ”Missile Defence”
Ballistiska robotar skjuts vertikalt i en parabellik bana som kan påverkas förhållandevis lite under färden mot målet. Stridsdelen
kan vara ganska tung. Den kan bestå av en
konventionell sprängladdning men robottypen är också lämplig bärare av såväl nukleära som kemiska stridsmedel.
Under operation Dessert Storm i Irak
1990 hade FN-alliansen inledningsvis svårt
att skydda sig och befolkningscentra i regionen mot anfall med taktiska ballistiska markrobotar. Trots att det amerikanska
luftvärnsrobotsystemet Patriot då var relativt nytt och trots att Iraks version av den
ryska SCUD-missilen El Hossein genom
räckviddsförlängning fått sämre precision.
I krigets första skede var Patriot-systemet
inte programmerat för att bekämpa mål i
ballistisk bana. Det löstes så att måldata
från Patriotförbanden sändes i realtid via
AWACS och satelliter till en beräkningscentral i USA. Skjutdata räknades ut och sändes i andra riktningen. I de flesta fall hann
aktuell roboteldenhet bekämpa den ballistiska roboten på nedåtgående, innan den
träffade målet.
Det var emellertid ett problem till.
Patriotrobotens stridsdel var optimerad för
mjuka mål i lätta material som aluminium
och plast. Stridsdelen i SCUD-roboten var
tung och hård. Det krävdes ofta flera träffar för att få roboten ur sin bana. Till liten
nytta när stridsdelen var konventionell och
mest till för att skrämmas.
Numera finns till Patriot flera typer av
missiler varav en exklusiv för att bekämpa ballistiska robotar. Patriot har efterhand ersatt Nike-Hercules och Hawk i flera Nato-länder.

Natos ”Missile Defence” är ett nytt vapensystem som optimeras för bekämpning av ballistiska missiler, avfyrade i t ex
Nordkorea eller Iran med okonventionell
last mot valfri storstad i Europa. Systemet
kan inte längre kallas ”Air Defence” då syretillgången är oväsentlig och det mesta av
stridsförloppet sker i rymden ovanför atmosfären. För att kunna optimera effekten
över tiden och underlätta bevakning krävs
rörlighet som kan uppnås genom att eldenheterna, som exempelvis danska marinen
förberett, ombordgrupperas på större örlogsfartyg.
Patriot och dess av amerikaner, tyskar och italienare planerade efterföljare
MEADS, är avsedda att övervaka luftrum,
luftförsvara befolkningscentra, viktig infrastruktur och skydda militära stridskrafter på marken och kustnära till havs.
Det torde vara möjligt att sammanlänka luftvärnssystem med lång räckvidd och
”Missile Defence” för gemensam luftrumsövervakning och försvar mot ballistiska robotar.

Ryska Iskander-M. Ballistisk markrobot som från
nuvarande grupperingsområden når de fyra nya
Natoländerna vid Östersjön samt Gotland och Ö
Götaland. Bild Submariners World
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Att diskutera:
Vilken förmåga ska vårt nationella luftförsvar ha då det gäller att bekämpa ballistiska robotar? Samverkansbehov med t ex
Nato, Tyskland och Polen? Ryssland?

Slutsatser för luftförsvaret av
Akademiens projekt 2010–
2012
Akademien har diskuterat konsekvenserna
av solidaritetsklausulerna i EU-fördraget
vilket resulterade i den år 2011 utgivna boken Till bröders hjälp – Med sikte på en
svensk solidarisk strategi med ledamoten
Bo Hugemark som redaktör. Slutsatserna
av den strategiska analysen som avslutar
boken avser sex problemområden:
• Behoven av samträning
• Bristen på luftvärn med lång räckvidd
• Flygunderstöd av markstridskrafter
• Utnyttjandet av svenskt luftrum och
svenska flygbaser
• Basering av utländska sjö- och flygstridskrafter
• Gotlands betydelse

Alla sex punkterna berör i hög eller mycket
hög grad luftförsvaret.
Att diskutera:
Om luftförsvaret har en så avgörande betydelse för utformningen av en svensk solidarisk försvarsstrategi måste väl också
frågan ställas om det är de svenska markstridskrafternas behov och väsen som i så
hög grad ska vara dimensionerande?
Finns fortfarande skäl att begrunda
Winston Churchills halvsekelgamla påstående ”For good or for ill, air mastery is
today the supreme expression of military
power and fleets and armies, however vital and important, must accept a subordinate rank”?
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I projektet ”Svensk säkerhet efter 2014”
diskuteras det militära försvarets status
och utveckling. I rapporten Kan vi försvara
oss? konstateras bl a (s 108) att ”vårt luftförsvar saknar ett luftvärn som komplement till flygstridskrafterna och att nuvarande flygbassystem inte medger det skydd
och inte heller har den utbredning och flexibilitet som krävs”. Redaktör och medverkande i rapporten är ledamoten Björn
Anderson.
Luftvärnet hade under det kalla kriget, som en funktionell del av luftförsvaret, en mer mångfacetterad hotbild att beakta än i rollen som arméluftvärn. Detta
var i de flesta fora svårt att både förklara
och förstå i t ex budgetsammanhang. I arméstaben kunde man tro att motiven för
luftvärn med lång räckvidd var överdrivna. I flygstaben fanns säkert en viss oro för
att flygvapnet skulle få stå för kostnaderna varför förklaringar inte ens var önskvärda. Anskaffningen av luftförsvarsluftvärn i form av tolv eldenheter Bloodhound
II till flygvapnet och fyra eldenheter Hawk
till armén på 60-talet blev på flera sätt en
kompromiss. Behoven av luftförsvarsluftvärn var redan då betydligt större.
Kostnaderna för luftförsvaret av Sverige
har hittills bestämts i Stockholm. Under de
närmsta cirka femton åren kommer styrsignalerna från EU:s beslutande organ förmodligen att bli fler. Om inte annat som en
följd av EU:s respektive Natos solidaritetsklausuler. Vidare kommer Natos 2010 beslutade, av Ryssland tveksamt accepterade,
satsning på ”Missile Defence” att direkt
och indirekt beröra övervakningen och
försvaret av vårt nationella luftrum. En
önskvärd förmåga kan i det sammanhanget vara att effektivt kunna bekämpa taktiska markrobotar i ballistisk bana då dessa kan förses med kärnvapenstridsspetsar.
Luftförsvaret har inte den förmågan idag.
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Men det finns amerikanska och ryska luftvärnsrobotsystem i operativt bruk som har
den. Oron hos stormakterna gäller idag
inte minst vad stater som Nordkorea och
Iran kan använda kärnvapen till.

Svenskt luftförsvarsluftvärn
under det kalla kriget
Bloodhound II med en räckvidd av ca 80
km tillfördes flygvapnets organisation för
att förstärka jakten på medelhög och hög
höjd över södra och mellersta Sverige. De
tolv eldenheterna köptes från tillverkaren
i Storbritannien. Enheterna var flyttbara
men inte terrängrörliga. Enheterna såldes
vidare i slutet av 70-talet.
Det mera robusta RBS 67 Hawk anskaffades för att direkt efter mobilisering förstärka jaktförsvaret av Skåne och Blekinge
på högsta och lägsta höjd. Hawk, liksom
Bloodhound II, var särskilt lämpad att
bekämpa bärare av elektronisk störning.
Huvuduppgiften var att luftvärnsskydda
de samlade pansarbrigadernas strid varför RBS 67 naturligen blev ett arméförband. Vid uppgraderingen till RBS 77 delades bataljonen till två varav den ena fick
nya uppgifter i Ö Svealand. Eldenheternas
räckvidd var, beroende på skjutfall, ca 40-

50 km och höjdtäckningen 18 km. Det kan
hävdas att den potentiella stridseffekten
av de två bataljonerna var som störst under 70- och 80-talen när det kalla kriget
var som frostigast. Det krävs ingen större
ansträngning för att inse att detta måste ha
varit en ovanligt kostnadseffektiv satsning.
Om behoven är likartade de närmaste trettio åren borde åtminstone de 8 eldenheterna Hawk ersättas. Helst utan avbrott och
kompetenstapp.

Väsentliga förmågekrav
Övning och samträning
Kraven på samträning gäller kanske särskilt luftförsvaret eftersom tiden för förberedelser kan bli mycket kort (timmar). Det
gäller särskilt om förberedelserna ska inkludera internationella solidariska insatser
av flygstridskrafter. Snabbheten i stridsförloppen innebär, redan vid beredskapshöjning, krav på samträning inom hela funktionen luftförsvar. Växling mellan jakt-attack- och spaningsuppdragen måste också
övas om JAS 39 Gripens tre roller ska vara
en operativ fördel.
Behoven av samträning mellan stridsflyg
och luftvärn med lång räckvidd är relativt

Under större delen av det kalla kriget ingick, efter mobilisering, 12 eldenheter Bloodhound II jämte 8
eldenheter Hawk i det svenska luftförsvaret. Bilder Wikipedia
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stora. Det gäller särskilt om de två aktiva
luftförsvarskomponenterna ska ha uppgifter samtidigt i samma verkansvolym. I synnerhet över S Östersjön om svenskt luftförsvar ska samordnas med polskt, tyskt och
danskt.

Internationellt utnyttjande av
svenskt luftrum och svenska
flygbaser
Skulle USA (Nato?) eller Ryssland behöva
flyga över svenskt territorium kommer de
knappast att be om lov.
Antalet svenska militära flygbaser är
idag för litet. En generell konsekvens är
längre an- och återflygningssträckor, kortare tid i stridszon och lägre insatsfrekvens.
Flygstridskrafterna riskerar i högre grad
att bli utslagna på marken.
I ett internationellt perspektiv är svenska flygbaser små (korta rullbanor, dåligt
skydd för flygplan och piloter m m) och
är numera så få att de förmodligen inte
skulle kunna utnyttjas annat än för tillfällig basering med snabbtankning på marken. Lufttankning minskar generellt behoven av framskjutna baser. Skulle svenska
flygbaser behöva användas krävs utbyggnad av rullbanor och uppställningsplatser
för tunga transportflygplan, ammunitionsförråd, ledningsplatser, fortifikationer m m.
Logistiken måste förberedas.
Hangarfartygsbaserat flyg har sin naturliga hemvist ombord med i det närmaste
fullständiga servicemöjligheter.

Basering av utländska sjö- och
flygstridskrafter i Sverige
För att man ska kunna samordna använd
ningen av svenska och utländska (bas)resurser är det sannolikt generellt klokt att inte
blanda nationella och internationella resurser mer än nödvändigt. Kommandospråken
100

för svensk del torde även framgent vara
engelska och ”skandinaviska”. Risken för
missförstånd finns alltid, även på hemspråket, och ökar när man är trött och stres
sad.

”Utan spaning – ingen aning”
Under invasionsförsvarets dagar var svensk
luftrumsövervakning i krig och fred, samordnad främst mellan flygvapnet och marinen samt med Luftfartsverket. Luftvärnets
moderna cirka 150 rörliga ”giraffer” och
Flottans spaningsradarstationer ombord
skulle vid behov kunna luftbevakningsrapportera med enkla metoder. I slutet av
80-talet fanns tankar om en fastare knytning av rapporteringen till stridsledning
och luftbevakning (stril).

En spaningsradarsektion ur en eldenhet med
MEADS för luftrumsövervakning och styrning av
missiler. Borde kunna ingå i den nationella luftrumsövervakningen också i fred. Bild Lockheed
Martin

I det nya samhällsförsvaret – DNS –
finns ett allt tydligare polisiärt behov av
luftrumsövervakning. Främsta skälen är
infrastrukturens sårbarhet, terrorismens
hänsynslöshet och den svårare organiserade brottsligheten i form av smuggling av
människor, djur och gods, främst narkotika. Det bör vara möjligt att meranvända
luftförsvarsluftvärnets spaningsradarstationer för civil flygtrafikledning och polisiär luftrumsövervakning vilket borde kunna
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innebära att kostnaderna för t. ex drift, bemanning och beredskap skulle kunna fördelas på fler myndigheter.
Den nyligen ingångna överenskommelsen mellan de åtta länderna kring Östersjön
vad gäller havsövervakning bör kunna användas som katalysator. Funktionen sökoch räddningstjänst bör rimligen till stora
delar vara gemensam för sjö- och luftfart.

logistik, stridsledning, luftrumsövervakning m m.

Att diskutera:
Är en långt gången samverkan möjlig eller ens lämplig?
Är det någon skillnad mellan flyg och luftförsvarsluftvärn från miljösynpunkt?
Vilka risker finns om större delen av jaktoch luftvärnsmissiler har samma tillverkare?
Vad kan vi lära av program som Suppre
ssion of Enemy Air Defense (SEAD)?

Fortsatt jakt på
kostnadseffektiva lösningar
Komplexa och högteknologiska luftförsvarssystem är dyrbara att forska kring, utveckla, anskaffa, bemanna, beväpna, utrusta, vidmakthålla och avveckla. Det internationella samarbetet är betydande.
Bemannade flygplan och de stridssystem de
utgör delar av, leder prisutvecklingen vad
gäller försvarsmateriel. Möjligheterna att
utnyttja fler typer av förarlösa luftfarkoster
undersöks. Operativa system (UAV) finns.
Piloten är ännu en överlägsen multisensor på sin upphöjda men utsatta plats. En
följd är att flygplanen inte är så många
och att de används operativt under längre tid än tidigare. En annan är att en del av
stridsflygplanens beväpning kan vara ganska gammalmodig med begränsad användbarhet och funktionssäkerhet. Man försöker spara på kringsystemen för basering,

Priset för ett avancerat stridsflygplan med stealth-teknik ökar i en takt som innebär att nästan alla länder redan idag inte ensamma har råd
att förnya det man har. Här ryska Suchoj AK-FA
(T-50) – ett samarbetsprojekt med Indien. Foto
MastermindPrime, Wikipedia

Luftvärn med lång räckvidd, t ex den
planerade ersättaren för Patriot, MEADS,
är inte heller billigt. Särskilt om systemet
ska kunna bekämpa även ballistiska missiler. Den amerikanska kongressen förväntas medge seriebeställning inom kort. För
en bedömning om sannolikheten se http://
www.gpo.gov/fdsys/pkg/CRPT-112srpt19
6/pdf/CRPT-112srpt196.pdf
Ett sätt att bemästra kostnaderna är att
meranvända jaktrobotar som sista steget i
luftvärnsrobotar vilket med framgång tillämpats av bl. a Norge och Israel. Ett annat
tidsmässigt mera näraliggande exempel är
den tyska utvecklingen av IRIS-T (beslutad
för anskaffning till Eurofighter och JAS 39
Gripen) till IRIS-T SL för MEADS. IRIS-T
SL är inte tillnärmelsevis så dyr som amerikanska PAC-3. Den tyska missilen klarar av att bekämpa alla intressanta typer
av luftmål utom ballistiska missiler. För bekämpning av ballistiska markrobotar krävs
PAC-3, sent framtagen till Patriot och användbar också med MEADS.
Insatsförsvaret kostar av allt att döma inte mindre än invasionsförsvaret. Utgifterna
är delvis annorlunda och låter sig inte planeras och rationaliseras på samma sätt.
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Beredskap har blivit mycket dyrare. Förr
prioriterades långsiktig beredskap. Idag är
det också fråga om att försvara Sveriges integritet. Här och nu! Det innebär väsentligt
högre kostnader för personal och materiel
på uppdrag och i beredskap. Den militära operativa ledningsfunktionens metoder
för att snabbt nå och sprida läges- och rollförståelse behöver diskuteras och utvecklas
inom hela DNS.
Förr, med tillgång till mobiliseringsförbandens förråd, användes en del av krigsmaterielen för utbildning. Genom att rotera materielen kunde man i teorin hålla
förslitningen och åldrandet på en jämn nivå. Idag vet man inte fullt ut vad som behövs för nästa insats om kanske bara några
veckor. Önskemålen om bättre utrustning
på stridsteknisk nivå fortsätter gärna under
pågående insats efterhand som brister uppdagas och stridserfarenheter vinns.
Högteknologisk utrustning mår bäst
av att användas. Kontinuerligt bruk leder
emellertid till ökade underhållskostnader.
Tillgängligheten över tiden, gångtider, slitage är annorlunda i insatsförsvaret än i invasionsförsvaret. En del materielslag omsätts betydligt snabbare varför garantivillkoren vid upphandling är ännu viktigare
att beakta.

F-35 Lightning II, tidigare Joint Strike Fighter
(JSF), är ett samarbetsprojekt mellan USA och 8
andra Nato-länder. F-35 i olika versioner är tänkt
att med början i år ersätta bl. a brittiska Harrier
samt norska och danska F-16. Foto: Lockheed
Martin
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Kostnadsberäkningar och
prisjämförelser
Räckvidd och höjdtäckning är intressanta faktorer för både flyg och luftvärn när
kostnaderna ska beräknas, jämföras och
avvägas. Jämförelser mellan olika lösningar bör göras på likartade villkor. Jämföras
bör bl a:
• inköpspris och direkta anskaffningskostnader plattform och ammunition,
• personalkostnader,
skap och insats,

utbildning,

bered-

• driftkostnader, beredskap och insats,
• kostnader för uppgraderingar,
• beräknad livslängd,
• miljöpåverkan, beredskap,
• avvecklingskostnader.

Flygets driftskostnader är inte minst en
funktion av antalet aktiva flygbaser. Med
aktiv förstås här en bas skyddad mot angrepp från luften och marken med intakt
(vid behov sopat och snöröjt) bansystem,
personal och resurser för klargöring, påfyllnad av ammunition, drivmedel och syr
gas.
Luftvärnets driftskostnader på land är
en funktion av främst antalet eldenheter i
beredskap. Enligt Wikipedia kostade, när
systemet var nytt, en eldenhet Patriot 170
miljoner USD. Priset beror på tillgång och
efterfrågan och är oftast en förhandlingsfråga. I kostnaderna har antalet missiler av
olika slag en betydande del.
Flera av länderna som bidrar till utvecklingen av F-35 Lightning II och MEADS
har statsfinansiella bekymmer vilket bör
synas i amerikanska Lockheed Martins orderböcker i form av senareläggningar och
reducerat antal enheter.
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Jorden är rund
Jordrundningens konsekvenser leder till
kostnader för tjänster som måldata från
rymd- eller luftbaserade spaningsmedel
som AWACS, Mainstay eller svenska FSR
890. Eller från aerostater. Först när det
finns reella möjligheter att bekämpa luftmål bortom horisonten finns anledning att
satsa på luftvärn med lång räckvidd. Av
naturliga skäl blir detta förhållande särskilt tydligt när luftförsvaret av marinstridskrafter övervägs, men inte heller på
land är höjderna alltid tillräckligt höga eller många.

varas utomlands på avrop enligt intentionerna i EU:s solidaritetsklausul eller med
leasingavtal.
På flygsidan är läget kanske acceptabelt
om begränsningarna vad gäller funktionerna ledning, basering och logistik kan kompenseras.
Vad gäller den snart akuta avsaknaden
av modernt luftförsvarsluftvärn är läget
alarmerande och kommer att så förbli under minst de närmaste ca 5 åren. Stöd till
svenskt luftförsvar kan knappast påräknas
från Natoanslutna grannländer som har
sina egna problem att lösa. Finlands och
Sveriges eventuella önskemål om solidarisk EU-hjälp kommer sannolikt att förklinga ohörda.

Gotland

Modern aerostat som kan bära olika typer av spaningsmedel t ex radar. Foto: US Air Force

Svenska åtgärder i närtid
Skulle EU fortsätta att utveckla sin gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik mot
ett gemensamt militärt försvar är det rimligt att luftförsvaret av norra Europa samordnas. Av flera skäl finns anledning att
förmoda att Tyskland då vill och förmår
att spela en tongivande roll. År 2025 utgörs, med dagens inriktning, det tyska luftförsvaret av Eurofighter och MEADS, båda
systemen med huvudsakligen tyska IRIS-T
missiler.
De närmaste 5-10 åren får det svenska
luftförsvaret klara sig med vad som finns
här hemma och vad som möjligen kan av-

Gotlands militära betydelse i ett strategiskt
perspektiv är främst knuten till möjligheterna att i ett tidigt skede gruppera sensorer där. För den nation som vill behärska Östersjön och luftrummet ovanför är
Gotland en tillgång. Logistiken är till och
från öar ofta problematisk varför det kan
vara tillräckligt att för en tid behärska någon del av ön.
Ryssland har tre luftlandsättningsdivisioner – en i öster, en i söder och i väster den 76.
gardesluftlandsättningsdivisionen i Pskov
600 km öster Gotland. Huvuduppgifterna
för detta elitförband bör dock vara större
än att besätta Gotland.
En kostnadseffektiv lösning vore mot
den bakgrunden att i närtid leasa några eldenheter Patriot av USA eller av något EU-land, gruppera dem på Gotland
och använda dem för utbildning, samträning, luftrumsövervakning för att under
längre tid kunna hålla högre luftförsvarsberedskap än vad som är möjligt med enbart JAS 39 Gripen. Tidigast med början
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om några år (2015?) ersätts Patriot inom
Nato med MEADS. Innan dess kan mycket hända med de olika nationernas beställningar. Det är i skrivande stund inte helt
säkert att den amerikanska militära budgeten rymmer MEADS. Aktuella eldenheter Patriot som erbjuds för leasing kan vara av skiftande kvalitet. Gångtiden för t ex
radarstationer och ökenslitage kan föranleda renovering och modifiering (”remo”).
I ett svenskt perspektiv bör operativa och
tekniska systemerfarenheter från RBS 97
Hawk föras vidare.
Att diskutera:
Antag att Sverige, som lånat ut ubåten
Gotland(!), får leasa tre eldenheter i cirka
fem år för runt 100 miljoner USD. Har vi
råd och vore det värt besväret?
Är det lämpligt att bygga vidare på de gotländska erfarenheterna beträffande samverkan mellan försvarsmyndigheterna?
Vad föredras för Gotland? Beredskap
med luftförsvarsluftvärn eller en snabbt
organiserad markstridsstyrka? Både och?
Tillfällig basering av JAS på Visby?

Leasa Patriot och senare köpa
MEADS?
Det bör till att börja med undersökas om
och när t ex amerikanska MEADS med
i första hand den mindre dyrbara tyska
IRIS-T SL missilen om ett antal år kan
vara en realitet framför allt på Gotland
och kring huvudstaden. Observeras bör
att MEADS knappast kommer att vara tillgänglig i närtid för icke Nato-länder. Vid
sju lyckade skarpa systemprov bedöms de
första amerikanska och tyska förbanden
kunna vara operativa ca 2015. Det första
provet genomfördes som planerat i november 2011 med lyckat resultat.
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Om Sverige vill bidra till den säkerhetspolitiska stabiliteten i Nordeuropa bör initiativ tas till att tillsammans med Finland
och Nato-länderna runt oss verka för en
långsiktig inriktning av luftförsvaret som
Ryssland kan acceptera. Med detta skulle införandeprocessen skyndas på då väntetiden på MEADS används för nationella förberedelser. Rekrytering och omskolning från Patriot till MEADS bedöms väsentligt mindre krävande än att starta från
noll. MEADS uppges av Lockheed Martin
vara (ännu) mindre personalkrävande än
Patriot.

En skiss till optimistisk tidsplan:
2012 4:e kvartalet

Förfrågan via attachéer, FMV m fl om det
finns tre eldenheter Patriot att hyra på ca
fem år i t ex USA, Tyskland eller Neder
länderna. Vinna ÖB och försvarsministern
för idén. Realiserbarhetsprövning fortsätter. Underhandskontakter med USA och
Tyskland om anskaffnings-, samordningsoch utbildningsfrågor. Beslut av ÖB att gå
till regeringen. Yttranden från civila myndigheter om nationell och internationell
gemensam luftrumsövervakning av 8 stater
runt Östersjön till regeringskansliet.
2013

Sju systemprov MEADS fullföljs? Realiser
barhetsprövning slut. LOI (Letter of In
tent) om avtal. Regeringsbeslut om steg 1
MEADS. Myndighetsbeslut om rekrytering
och utbildning. Beställning 3 eldenheter
Patriot. Preliminär beställning av 8, 12, 16
eller 20 eldenheter MEADS. Ca tolv IRIS T
jämte fyra PAC-3 missiler/eldenhet
2014

Leverans av Patriot. Driftsättning för luftrumsövervakning. Anslutning av civila myn-
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digheter. Utbildning genomförs i samver
kan med Tyskland? Förvaltning av Hawk
traditionerna.
2015–16

Driftsättning av Patriot och samträning
luftförsvar. Beslut av ÖB att gå till regeringen. Regeringsbeslut om steg 2 MEADS.
Myndighetsbeslut om rekrytering och utbildning. Slutlig beställning av MEADS.
2017

ningsflyg om än start- och landningsbanan är kort m h t Natostandard. Det blir
möjligt att använda JAS 39 i andra rol
ler än luftförsvar t ex i insatser över Balti
kum. Risken är stor att luftvärnet blir
kvar på ön med reducerat stridsvärde.
Skulle luftförsvaret bestå av både stridsledd jakt och luftförsvarsluftvärn (alternativ 3)
– ökar uthålligheten och den momentana
direkta effekten dramatiskt,

Leverans av MEADS. Driftsättning för luftrumsövervakning.

– ökar den indirekta effekten, i bästa fall
så att kombinationen blir konfliktavhållande,

2018

– ökar ammunitionsåtgången och förlustriskerna,

Driftsättning av MEADS och samträning
luftförsvar. Återlämning av Patriot. Prov
skott med MEADS vid Vidsel eller Got
land(?).
2020

Full effekt av MEADS i luftförsvaret
Att diskutera:
Antag att huvuddelen av JAS 39 större delen av tiden är avdelad för luftförsvar av södra och mellersta Sverige. Om
5 % av totala antalet JAS (i detta exempel 100 st) , d v s (alternativ 1) ca 5 flygplan, baseras på Gotland för luftförsvar
av ön med omgivande farvatten blir beroendet av Visbybasen (inklusive eventuell vägbasering Follingbo och Tingstäde?)
av största betydelse. Slås den ut blir basering på fastlandet nödvändig med i längden icke acceptabla an- och återflygningstider som resultat. Risken finns dessutom
att några av flygplanen med ammunition
blir kvar på ön.
Om enbart luftvärn med lång räckvidd
ska luftförsvara ön och närliggande delar av Östersjön (alternativ 2) behövs fyra
eldenheter med Patriotprestanda. Visby
basen kan utnyttjas för attack- eller spa-

– minskar lufthotet mot Visby-basen,
– ökar möjligheterna att momentant
kraftsamla luftförsvaret till timaktuella behov t ex spaningsuppdrag, skydd
av marina stridskrafter eller överskeppning av stridskrafter i stora delar av norra Östersjön
– ökar möjligheterna för markstridskrafternas omgrupperingar och strid på
Gotland.
Alternativ 3 innebär bäst möjligheter att
möta olika operativa händelseutvecklingar.

Summering
Den här artikeln avser att belysa betydelsen av luftvärn med lång räckvidd från olika aspekter. Den ger förhoppningsvis en
uppfattning om komplexiteten och osäkerheternas art. Frågorna som föreslås till diskussion är på intet sätt heltäckande. Några
frågeställningar kan förhoppningsvis klaras ut i närtid, andra torde tillkomma.
Någorlunda säkert är att:
• luftförsvarets yttersta syfte är att spara
människoliv,
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• svenskt luftförsvar i allt högre grad integreras med omgivande länders och att
Finland likt Sverige har en särställning
som inte är med i Nato,

■

• internationellt samarbete beträffande
luftförsvar är inte någon garanti för fred,

■

• lufthotbilden i stort inom överskådlig tid
kommer att vara likartad dagens men andelen förarlösa luftfarkoster fortsätter
att öka,
• möjligheterna och viljan vid anfall från
luften att undvika skador på civila och
civila mål kommer knappast att öka,
• bäst effekt får t v ett väl integrerat och
övat luftförsvar med både J(AS) och luftvärn med lång räckvidd,
• systemet JAS 39 fulla kapacitet i dess tre
roller jakt, attack och spaning bättre kan
utnyttjas om luftförsvarsluftvärn kompletterar i områden med samhällsviktig
infrastruktur tillika befolkningscentra
m m. Sådana områden kan förslagsvis
vara
■
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Ö Svealand med huvudstaden, riksledning, ambassader, Arlanda m fl flygplatser, broar över Mälaren, Musköbasen
m m,

	V Götaland med Göteborgs hamn, regional ledning, flygplatser bl a Landvetter
och F7, broar över Göta älv, tung industri, raffinaderier m m,
	S Götaland med livsmedelsindustri, regional ledning, flygplatser bl a Sturup
och F17, förbindelser över Öresund och
S Östersjön, Blekingebasen, kustnära
sjöstridskrafter m m,
	N Norrland med gruvindustri och vattenkraft, regional ledning, flygplatser
bl a Kallax med F21, förbindelser till
och från Finland, broar över älvar m m,

■

	Gotland med turism, regional ledning,
en flygplats, förbindelser över Östersjön
och sjöstridskrafter i omgivande farvatten.

■

För vart och ett av dessa fem områden erfordras fyra eldenheter MEADS.
Författaren är överste och ledamot av
KKrVA.
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FB 2015 – ett beslut under osäkerhet
av Lars Wedin

nu i höst börjar en försvarsberedning arbeta. Utgångspunkten för dess arbete måste vara att framtiden är ytterst osäker. Vi
står, liksom under det tidiga 1990-talet, inför ett säkerhetspolitiskt paradigmskifte.
Skillnaden är att det då fanns all anledning
att tro på en positiv utveckling – det är inte
fallet idag.
I början av 1990-talet stod försvaret
starkt – så är det förvisso inte nu. Efter åratal av politiska försummelser står beredningen inför ett massivt förnyelsebehov avseende försvarsmateriel. Den ensidiga satsningen på ”här och nu” har kommit till
vägs ände. Inriktningspropositionen 2009
hade titeln ”Ett användbart försvar”. Men
det blir allt tydligare att försvaret snabbt
nu går mot att bli ”ett oanvändbart försvar”. Försvarsministern klamrar sig envist
fast vid påståendet att försvarets ekonomi
är i balans. Må vara, men ”alla” vet att
detta i varje fall inte gäller efter 2014.
Vi svenskar får ofta höra att vi i samband med övningar och operationer är så
kompetenta och professionella. Detta gäller armén i Afghanistan, marinen i Indiska
oceanen och flygvapnet ovanför Libyen.
Men denna kompetens har skapats genom
att låna från framtiden genom den ensidiga
satsningen på förmåga ”här och nu” och
avsaknaden av en kontinuerlig förnyelse av
våra stridskrafter.
108

I ganska exakt tjugo år har de internationella insatserna varit arméns ”levebröd”.
Denna epok – den expeditionära eran – går
mot sitt slut när insatsen i Afghanistan avvecklas. Några nya stora militära insatser i
fjärran land är inte troliga. Fredsbevarande
insatser kommer naturligtvis att behövas
men kan armén ”leva” på dessa? I stället
måste den antagligen anpassas för insatser
i närområdet och för det direkta försvaret
av Sverige. Vad får detta för konsekvenser
avseende organisation, rekrytering och materielanskaffning?
Marinen och kustbevakningen – låt oss
kalla dessa ”Sjöförsvaret”1 – står däremot
inför stora och ökande utmaningar. Som
vi kommer att se längre fram kommer den
maritima arenan att få starkt ökad betydelse – såväl i närområdet som bortom. Men
samtidigt är i varje fall Marinen sedan lång
tid satt på svältkost – det omotiverade politiska beslutet att stryka luftvärnsrobotarna till Visby-korvetterna är bara ett exempel.
Flygvapnet ska däremot få 40-60 super-JAS. Det skrämmande med detta beslut är att ingen debatt har förevarit. Detta
trots att projektet riskerar att välta försvarsmaktens ekonomi över ända. Kanske
dags att byta namn från Gripen till Göken?
Och hur blir det med vapnen? Operation
United Protector i Libyen har visat vil-
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ka stora mängder kvalificerad ammuni- tier för att Sverige inte ska ingripa för att
tion som behövs för moderna operationer. stödja sina baltiska vänner. Kanske kräver
Enligt Kungl. Krigsvetenskapsakademiens
man också att få ha observatörer i svenska
bok Till bröders hjälp är det redan nu brist hamnar och på svenska flygfält.
på vapen för understöd av markstrid.2
Försvarets – i vid mening – framtida utFörsvarsberedningen kommer också att formning är en angelägenhet för hela folket.
behöva ta tag i nya frågor. Hur är det t ex Beredningen måste därför, liksom försvarsmed hotet från ballistiska robotar? Nato kommittéerna gjorde tidigare, uppmana till
ska anskaffa ett försvarssystem mot sådadebatt och information. Försvaret får inte
na men där kommer det alliansfria Sverige
utformas som ett resultat av uppgörelser i
naturligtvis inte att delta. Behövs ett såslutna rum långt borta från allmänhetens
dant försvarssystem eller inte och om svainsyn. Här har regeringen, och naturligtvis
ret är ja – hur löser vi denna fråga?
särskilt statsministern, ett stort ansvar.
Kärnvapnen får förnyad aktualitet geDet finns en vanföreställning om att förnom Irans ambitioner och dessa vapens betydelse i den ryska strategin. Världen står svaret bara behövs när kriget står för dörpå randen av en omfattande kärnvapen- ren. Men försvaret och försvarspolitiken
spridning vars möjliga konsekvenser krä- har mycket vidare betydelse. Ett starkt och
välfungerande försvar är ett viktigt dipver analys och, sannolikt, åtgärder.
Solidaritetsförklaringen måste rimligen lomatiskt verktyg. Detta gäller inte minst
vara en utgångspunkt för Beredningens vid umgänge med Ryssland. Ett sådant försvar skapar handlingsfrihet åt regeringarbete. En kvalificerad analys finns redan
i den ovan refererade boken Till bröders en i en tid då det inte går ”att se militähjälp. Här dras många viktiga slutsatser ra konflikter i vårt närområde som skulom behovet av förstärkningar avseende or- le påverka endast ett land”, för att citera
ganisation och materiel, planering och öv- Solidaritetsförklaringen.
ning. Solidaritetsförklaringen kan inte göI denna artikel presenteras ett antal utras ogjord. Beredningen måste tydligt re- vecklingstendenser och utmaningar som
dovisa hur man ser på de krav, risker och beredningen kommer att behöva förhålla
möjligheter denna förklaring innebär.
sig till. Det finns naturligtvis mycket mer
Det kan naturligtvis hävdas att solidaatt diskutera – artikeln gör inte anspråk på
ritetsförklaringen bara är ett ”spel för galatt presentera en fullständig strategisk analerierna”. Det har aldrig varit vare sig relys.
geringens eller riksdagens tanke att denna
Det relativt stora antalet franska refeska tas på allvar och implementeras med
renser
är en följd av författarens preferenallt vad det innebär av materielanskaffning,
ser.
Men
det beror även på att den franplanering och övningar. Givet Sveriges historia gentemot Baltikum är det nog knap- ska regeringen just har tillsatt en ”försvarspast någon som väntar sig att Sverige ska beredning” med uppgift att ta fram en ny
vidta några konkreta åtgärder vid en kris. ”vitbok” om försvaret; d v s ett underlag
Verkligheten är emellertid inte så enkel. I till ett nytt försvarsbeslut. Regeringen har
samband med en kris är det fullt tänkbart därför uppmanat till forskning och debatt
att Ryssland tar – eller låtsats ta – vår ut- i försvarsfrågan. Det finns således mycket
fästelse på allvar och därför kräver garan- att hämta i den aktuella franska debatten.
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Den globala utvecklingen
Ett geopolitiskt paradigmskifte pågår.
Detta är minst lika omfattande, som det
som följde i spåren av Murens fall och
Sovjetunionens upplösning. En lång tid
av osäkerhet står framför oss – en ny
världsordning kan, enligt ledamoten Jean
Dufourcq, antagligen först bli verklighet
mot 2020.3
Jordens befolkning ökar till 9 miljarder och miljön blir allt mer angripen.
Konkurrensen om resurser och vettiga levnadsförhållanden bara ökar.
Staterna kommer även i framtiden att
vara viktiga aktörer, men icke statliga sådana – nätverk av religiös, ekonomisk och/
eller kriminell karaktär – blir allt mer betydelsefulla –. Terrorism kommer därmed att
fortsätta att utgöra ett hot. Genom terrorangrepp kan våra motståndare eller fiender
– beroende på det strategiska sammanhanget – slå till också på svenskt territorium och
mot svenska intressen.
Den geopolitiska tyngdpunkten flyttas
från det transatlantiska området till Stilla
havet och Asien. De nya stormakterna –
Kina, Indien och Brasilien – får allt större betydelse relativt USA och Ryssland. Ett
svagt och splittrat Europa förlorar allt mer
i inflytande.
Medan Europa rustar ned så ökar de militära rustningarna i Asien. Ett exempel är
att Indien nu får sin första ”egenhändigt”
producerade atomubåt.
I globaliseringens spår minskar vikten
av territorier medan vikten av kommunikationslederna – de så kallade global commons, vilket kanske kan översättas med
globala allmänningar – i havet, luften, rymden och cyberrymden ökar. Framför allt leder globaliseringen till något man skulle
kunna kalla en maritimisering av världsekonomin. Om den internationella sjöfar110

ten mellan Asien och Europa upphör står
europeisk, och därigenom svensk, industri
stilla efter några veckor.
Naturresurserna utarmas på land på
grund av befolkningsökningen och miljöförstörelsen. Samtidigt blir allt fler resurser
allt mer åtkomliga i havet; det är här framtidens reserver finns.
Men globaliseringen är också hotad.
Militanta islam eller jihadism, kristna ytterlighetsgrupper och diverse populistiska partier på höger- och vänsterkanten i
Europa förkastar globaliseringen. Dessa
grupper är också mer eller mindre tydliga motståndare till grundläggande värden
som demokrati, mänskliga rättigheter och
rättstatens principer. Finansvärldens excesser eldar på kritiken mot marknadsekonomin, som är grundläggande för globaliseringen. En åternationalisering av säkerhet
och ekonomi är alltså inte otänkbar med
oöverskådliga konsekvenser för stabiliteten i världen som resultat.
Krisen i Syrien samt Nordkoreas och
Irans kärnvapenprogram visar FNs maktlöshet. Visst ska Sverige fortsätta att stödja
FN men vi kan inte lita till att organisationen förmår skapa en stabil världsordning
grundad på internationell rätt. Detta är ett
mål som vi från svensk sida, med all rätt,
alltid lagt stor vikt vid. Men olyckligtvis
verkar utvecklingen gå i motsatt riktning.
Det kinesiska inflytandet växer globalt
sett. Detta visas bland annat genom den
allt större närvaron i Indiska oceanen och
Afrika. Men Kina är också sårbart: 85 %
av dess oljeimport och 60% av dess export
går via Adenviken och passerar därmed genom det instabila Mellersta Östern. Kina
påverkas också av den ekonomiska krisen eftersom kunderna har ont om pengar.
Härtill kommer inflationen, som ökar priserna på kinesiska varor. Ett allvarligt ekonomiskt bakslag skulle få stora konsekven-
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ser för den politiska ledningen och dess legitimitet. Kina kommer därför att uppträda allt mer bestämt och offensivt i handelsdispyter, i samband med penetrationen av
nya marknader och skyddet av vad man ser
som huvudintressen. Den ekonomiska nationalismen kommer att förvandla det som
är ett dilemma för ekonomisk säkerhet till
ett säkerhetspolitiskt dilemma.4
Kina strävar efter att bli en åtminstone
regional marin stormakt. Detta är en helt
logisk utveckling med tanke på Kinas stora beroende av säkra sjöförbindelser. Men
det är också en ideologisk fråga där Kina
ser som sin uppgift att skapa en ny balans
i Stilla havet. Detta mål går på tvärs mot
USAs strategiska prioriteringar. Här finns
alltså en grundläggande motsättning. En
annan grundläggande motsättning mellan USA och Kina emanerar från de skilda
uppfattningarna om havsrätten. Den mycket expansiva och nationella kinesiska tolkningen, som strider mot FNs havsrättskonvention, är oacceptabel för USA (och större delen av världen inklusive Sverige). En
tredje motsättning är frågan om Taiwans
ställning.5
USA har inte lämnat Europa men Asien
och Stilla havet är nu prioriterat – pivot to
Asia.6 I linje härmed övergår man till en
strategi med tyngdpunkt på flyg- och sjöstridskrafter. Huvuddelen av den amerikanska flottan kommer att stationeras i Stilla
havet och Indiska oceanen. Därmed minskas radikalt USA:s förmåga att än en gång
komma till Europas hjälp, om så skulle behövas. Det förefaller också som om USA
definitivt tröttnat på européernas oförmåga att hålla adekvata försvarsmakter.
USA kommer emellertid att kunna behålla ett starkt inflytande i Europa genom
Nato och stora materielprojekt som försvaret mot ballistiska robotar och flygplanet F-35.

Iran har på papperet, vid sidan av USA,
den största militära styrkan i Persiska viken. Men än viktigare för Irans makt är
de under lång tid skapade nätverken med
framför allt shiamuslimska grupper – inte minst Hezbollah. Man har systematiskt
byggt allianser och relationer för att kunna
möta USA:s makt. USA:s tillbakadragande
från Irak ger Iran nya möjligheter att utvidga sitt maktområde.
Irans nukleära ambitioner är särskilt
oroande. Om dessa inte kan stoppas finns
flera otäcka scenarier. Israel har tydligt förklarat att man inte accepterar en sådan utveckling. Ett krig mellan Israel och USA å
ena sidan samt Iran å den andra är då tänkbart. En mer allmän spridning av kärnvapen i Mellersta östern är en annan tänkbar
utveckling. Risken för en eskalering av en
konflikt till kärnvapennivå är inte negligerbar i ett sådant scenario.7
Om Iran lyckas stänga Hormuzsundet
skulle antagligen oljepriserna omedelbart
rusa i höjden – kanske med 50 %. Kon
sekvenserna för den redan ansträngda
världsekonomin skulle bli katastrofala.
USA kan inte acceptera en sådan utveckling. Resultatet blir krig. Kina och Europa
kan naturligtvis inte heller acceptera en
stängning men har, till skillnad från USA,
knappast några strategiska handlingsmöjligheter.
Men Irans maktambitioner är starkt beroende av den fortsatta händelseutvecklingen i Syrien. I det kaos, som råder i skrivande stund (augusti 2012), är dock de geopolitiska konsekvenserna av den ena eller
den andra händelseutvecklingen svåra att
urskilja.
Det går naturligtvis att hävda att en del
av de ovan nämnda kriserna – potentiella eller akuta – kommer att vara lösta till
2015. Må vara, men det kommer nya. Och
de kommande kriserna kommer likaså att
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kännetecknas av att de inte förutsågs och
att de fick en överraskande dynamik som
också påverkade omvärlden.

Europas närområde
I vårt, det vill säga Europas, geografiska
närområde sker stora förändringar. Den
arabiska våren riskerar att snabbt övergå
till höst i och med kraftmätningen mellan Iran och dess klienter, olika sunnimuslimska stater och grupper – inklusive
al-Qaida – och Turkiets ”neo-ottomanska” ambitioner. Den europeiska kulturen
– präglad av demokrati, jämlikhet mellan
könen, en rättstat oberoende av religiösa
krafter med mera – förkastas av många
grupper. Genom det stora antalet muslimer
i Europa kan de inom-muslimska spänningarna mycket väl ”spilla över” till vår
sida av Medelhavet.
Den förmodade syriska nedskjutningen
av ett turkiskt spaningsplan visar hur lätt
en incident i kan leda till konfrontation där
såväl Nato som Ryssland är intressenter.
Cypern – ett EU-land som alltså omfattas av den svenska solidaritetsförklaringen
– är en del av ekvationen genom sin konflikt
med Turkiet och samarbetet med Israel om
de väldiga gasfyndigheterna i området.
Turkiet och dess satellit Nordcypern hävdar en stor del av Cyperns ekonomiska zon
och vill prospektera inom denna. Risken
för en eskalering är inte försumbar.
Ryssland har visat sitt verkliga ansikte
under konflikten i Syrien. Landet går uppenbarligen från formell demokrati till
verklig diktatur. Dessutom har Putin nu i
rysk TV berättat att angreppet på Georgien
2008 var planerat.8 Ryssland är alltså berett att använda militära maktmedel mot
sina grannar när ett lämpligt tillfälle yppar
sig. Obamas så kallade reset har därmed
misslyckats – förhållandena är mer spän112

da än på länge. Dessutom har misslyckandet lett till svårigheter på hemmaplan. Om
Romney vinner – vilket i skrivande stund
är långt från omöjligt – riskerar förhållandet att bli allt mer spänt.
Det tycks råda osäkerhet om ryssarnas militära kapacitet. Man har uppenbara ambitioner och militärbudgeten har tredubblats under de senaste tio åren. General
Makarov hotade i mars 2012 Europa med
kärnvapen om inte det ballistiska robotförsvaret läggs på hyllan. Samtidigt påverkas
också Ryssland av den ekonomiska krisen.
Ryssland ökar sitt inflytande i grannstaterna. Ukraina knyts allt närmare. Man
sätter press på de baltiska staterna i syfte att minska deras pro-västliga och antiryska politik. Natos och EU:s försvagning,
se nedan, gör att ryssarnas handlingsfrihet
ökar. Man utnyttjar också krisen för att
splittra européerna. Tysklands beroende av
rysk gas och Frankrikes försäljning av amfibiefartyg typ Mistral är de två tydligaste
exemplen.
I detta sammanhang bör man uppmärksamma att Ryssland är ett land som fortfarande värderar militär styrka – hard power
– medan européerna, inte minst svenskarna,
prioriterar andra värden, soft power.9 Den
i Europa vanliga drömmen om ett demokratiskt Ryssland, som utgör en del av det
”Europeiska huset” ser knappast ut att förverkligas i närtid – om alls.
Det svenska stödet för en demokratisk
utveckling i Vitryssland och Ukraina går
på tvärs mot de ryska geopolitiska ambitionerna. Vi ska naturligtvis fortsätta utveckla detta stöd, i den mån det är möjligt,
men samtidigt vara medvetna om att agerandet kan innebära risker.
Till Europas närområde hör också Ark
tis. Istäckets pågående avsmältning får
svåröverskådliga strategiska konsekvenser.
Kommer Nordost- respektive Nordväst
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passagen att öppnas för reguljär sjöfart?
Hur stor del av de stora energitillgångarna
– troligen 30 % av världens reserver – kommer att kunna utvinnas? När i så fall och
av vem?

Europa
Europa är mitt uppe i en existentiell kris.
Detta är inte platsen för en ekonomisk-politisk analys, vilket författaren heller inte
är kapabel att göra. I den internationella
debatten kan emellertid tre huvudscenarier
urskiljas.
Det första scenariot innebär stagnation.
Europa splittras allt mer som resultat av
nationella prioriteringar och en ovilja att
se längre än till nästa val. I ett extremscenario faller EU sönder som ett resultat av
eurons fall och populistiska regeringar.
Det andra scenariot innebär ett EU i
”flera hastigheter”. Vissa länder knyter allt
starkare band medan andra ställer sig – eller ställs – utanför. Sverige torde tillhöra
den senare kategorin.
Det tredje scenariot är skapandet av ett
federalt EU. Detta kommer att vara oacceptabelt för vissa länder som Storbritannien –
och antagligen för Sverige.
Alla tre scenarierna är farliga för Sverige.
I den globaliserade världen får en småmakt
som Sverige svårt att klara sig själv. Vårt
inflytande riskerar att minska drastiskt.
Såväl EUs försvarspolitik som Nato går
en osäker framtid till mötes. Den viktigaste anledningen är att Europa nu är på väg
att demilitariseras som konsekvens av den
ekonomiska krisen och decennier av försummelse.10 Kvar blir nationella miniatyrförsvar – just tillräckliga för att upprätthålla en illusion av suveränitet.11 Eftersom
varje land bara har en försvarsmakt och alla någorlunda betydande länder är med i
såväl EU som Nato är problemen till stor

del gemensamma för de två organisationerna.
Utan stödet från USA är Europa i många
avseenden såväl blint som dövt.12 Detta visade sig tydligt under Operation United
Protector (Libyenkrisen). Men som vi sett
ovan prioriterar USA nu Asien och Stilla
havet. Resultatet är att Europa lämnas att
självt sköta sina affärer vare sig detta sker
inom ramen för EU eller Nato. Ett fortsatt
amerikanskt engagemang, utom sådant
som är direkt i USAs eget intresse, lär kräva en europeisk utfästelse att stödja USA
i andra områden – främst Stilla havet och
Asien.13
USA svarar idag för 75 % av Natos
kostnader.14 Är man från amerikansk sida
villig att fortsätta att hålla européerna under armarna när dessa inte själva vill satsa
på sina försvarsmakter? Sannolikt är svaret nej!
I tjugo år har Natos devis varit out of
area or out of business. Nu är det antagligen slut på den expeditionära epoken.15
Omfattande militära operationer till höga
kostnader syftande till regimförändringar
som i Irak och Afghanistan är inte längre aktuella. Varken européer eller amerikaner har råd. Dessutom är resultatet av de
enorma ekonomiska och militära insatserna milt sagt tveksamt.
Vad ska Nato då göra? Försvara Europa
mot Iran? Eller blir Natos huvuduppgift
att försöka reglera den europeiska nedrustningen enligt konceptet smart defence
samt att svara för fortsatt interoperabilitet;
Nato som militär verktygslåda?
Operationerna i Libyen har visserligen
visat att man kan nå operativa resultat
med enklare medel än tunga markstridsoperationer.16 Man kan se Operation United
Protector som det första exemplet på en
operation byggd på doktrinen Sea Basing.
Flyg, attackhelikoptrar och, eventuellt, lät113
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ta markstridsförband sätts här in från ma- ter, 500 miljoner människor, 20 % av värlrina enheter som dels själva aktivt deltar dens BNP och en sammanlagd försvarsbudi operationen och dels utgör underhålls- get som är större än Kinas eller Rysslands.
bas för insatta markstridsförband. I fallet Men detta kräver att hela EU agerar samlat
Libyen kunde en stor del av flygoperatio- och solidariskt. Bara då kan EU spela en
nerna ske från en närbelägen italiensk ö. roll i den globala balansen.18 Men så sker
Men detta ändrar inte principen.
inte eller i varje fall allt för sällan.
Men även med detta koncept var opeForskning och utveckling inom försvarsrationen mycket dyrbar. De stora ned- området har drastiskt reducerats i Sverige
skärningarna i Storbritanniens försvar gör under senare år. Utgångspunkten är att vi
att det är tveksamt om operationen skul- ska ”köpa från hyllan”. Men detta kräle kunna göras om utan ett direkt ameri- ver att någon är villig att placera något på
”hyllan”. Att aktivt delta i forskning, utkanskt deltagande.
Operationen visade också på splittring- veckling och materielanskaffning är ocken inom Nato. Främst Tysklands attityd så en del av europeisk solidaritet! Idag
ger anledning till oro. Landets beroende av står sex länder (Frankrike, Storbritannien,
rysk energi undergräver tilltron till artikel Tyskland, Nederländerna, Spanien och
5. Skulle tyskarna acceptera ett ingripande Italien) för den absoluta huvuddelen av
i syfte att stödja ett av de baltiska länder- forskning och utveckling medan övriga 21
na givet att det inte är fråga om ett flagrant – bland dem alltså Sverige – inte når upp
till Marockos nivå!19 För tio år sedan var
ryskt angrepp?
Den gemensamma säkerhets- och för- Sverige bland de sex bästa!
Den svenska regeringen ställer stora försvarspolitiken (GSFP) i EU stagnerar. Oför
hoppningar vid EU-överenskommelsen om
mågan fick en bjärt belysning när EU inte
kunde hantera operationerna i Libyen. Det Pooling and Sharing.20 Det finns naturligtvar trots allt fråga om det europeiska när- vis mycket som går att rationalisera genom
området och europeiska intressen. I stäl- gemensamma åtgärder. Men det går inte
let gick alltså uppgiften till Nato, som vis- att dela militär hårdvara – förband, stridsserligen i första hand utnyttjade europeis- vagnar, fartyg eller flygplan – utan ett så
ka – läs franska och brittiska – stridskraf- nära samarbete att EU i praktiken blir en
ter, men som inte kunnat genomföras utan federation.
Det fransk-brittiska militära samarbeUSA:s diskreta stöd främst avseende spatet21 kan kanske innebära en början till
ning och lufttankning.
GSFP lider av tre stora problem. För det något nytt. Ett kluster av ”seriösa” stater
första det ovan påtalade: svag politisk vil- skulle kunna bildas runt de enda två euja och allt svagare militär förmåga. För det ropeiska stater, som fortfarande har verkandra bristen på ett stående högkvarter på lig militär förmåga. Den nye franske presidenten Hollande och premiärminister
militärstrategisk nivå (som SHAPE17 inom
Nato). För det tredje att samarbetet mellan Cameron har lovat varandra att fortsätta
samarbetet.
EU och Nato (enligt det så kallade Berlin
President Hollande har också utfäst sig
plus från 2002) blockeras av Turkiet på
att vitalisera GSFP; hur nu det ska gå till.
grund av Cypernkonflikten.
Sverige har mycket good will inom såväl
Europa borde naturligtvis kunna spela
en strategiskt viktig roll. EU, det är 27 sta- Nato som EU för sitt deltagande i opera114
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tioner. Men vår ställning när det gäller materiell förnyelse samt forskning och utveckling har allvarligt försvagats. Vårt inflytande minskar därmed och vi kommer att få
allt svårare att delta i framtida operationer.
Ett nytt försvarsbeslut måste vända denna
utveckling.
Mer allmänt måste Sverige arbeta för att
rädda vad som räddas kan av det säkerhetsoch försvarspolitiska samarbetet inom EU.
Samtidigt måste vi inse att risken för säkerheten åternationaliseras i ett sönderfallande Europa inte är försumbar. Då måste vi
kunna stå på egna ben.
President Putin har karaktäriserat Sovjet
unionens upplösning som ”förra århundradets största geopolitiska skandal”. Risken
för att han utnyttjar ett splittrat Europa för
att åtminstone delvis återupprätta den ryska stormakten är knappast försumbar.
Sammanfattningsvis behöver Sverige en
strategi som håller handlingsvägarna öppna inför den osäkra framtiden – en ”avvaktans strategi”. Vi måste kunna försvara vårt eget land och dess intressen i närområdet. Och i den globaliserade världen
är ”närområdet” inte fråga om avstånd utan om beroenden. Vi måste alltså ha en förmåga att också agera långt borta.

Ett maritimt århundrade
Det 21:a århundradet blir havets århundrade. Oceanerna och de resurser som dessa erbjuder ägs inte av någon stat utan är
mänsklighetens gemensamma egendom.22
70 % av världens befolkning bor nära havet. Mer än två miljarder människor är direkt beroende av havet för sin föda.
Traditionellt har havet två vitala roller.
Det förbinder stater, marknader och människor. Det innehåller resurser av vital betydelse för mänskligheten. Idag industrialiseras havet genom uppbyggnad av vind-

och andra kraftverk, fiskfarmar och plattformar för utvinning av olja, gas och mineraler. Pipelines på havsbottnen blir allt viktigare. En stor del av världens datakommunikation går genom fiberkablar på havsbottnen.
Havet är ett område som präglas av såväl samarbete som konkurrens och konflikt.
Det utnyttjas av civila såväl som militära
aktörer, legala såväl som illegala. Havet,
dess resurser och ekosystem utgör en känslig miljö, vars bevarande är av avgörande
betydelse för mänsklighetens framtid.
Från havet kan makt projiceras mot
land. De första anfallen mot talibanerna 2001 i Afghanistan genomfördes med
kryssningsrobotar från ubåt. Operation
United Protector var starkt beroende av
flyg, helikoptrar och beskjutning från fartyg utanför den libyska kusten.
Globaliseringen kräver ett säkert transportnät mellan producenter och leverantörer. Det är därför som globaliseringen kan
sägas leda till en maritimisering av världen.
På transportvägarna till havs återfinns cirka 50 000 fartyg, 150 flaggstater och mer
än en miljon besättningsmän och sjöbefäl,
som transporterar 90 % av världshandeln
räknat i volym.23 Relativt 2010 kommer
mängden transporterat gods att fördubblas till 2020.24
Tidigare var de transatlantiska transportvägarna de viktigaste. I dag tar Stilla
havet över denna roll. I och med att Pana
makanalen utvidgas – klart hösten 2014 –
knyts USA:s östkust direkt till marknaderna i Asien.25 För Europa är sjövägen via
Medelhavet och Suezkanalen till Asien den
viktigaste.
Europa, och därmed Sverige, är starkt
beroende av sjötransporter: 90 % av EU:s
externa och 40 % av dess interna handel
går på köl. EU:s BNP är i stor utsträckning
beroende av havet. Mer än 400 miljoner
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passagerare passerar årligen Europas hamnar, fartyg och färjelinjer. Maritima transporter och därmed förknippade aktiviteter
sysselsätter 1,5 miljoner människor. EU:s
sammanlagda kust är 70 000 km lång med
hundratals hamnar. EU har alltså en stark
maritim prägel.26
I sin “blåbok” om unionens maritima
politik slår Europeiska kommissionen därför inledningsvis fast: ”Havet är Europas
livsnerv. Europas hav och kuster är centrala för kontinentens välmåga och välstånd –
de är Europas handelsvägar, klimatreglerare, livsmedel-, energi- och resurskällor och
populära områden för bosättning och rekreation.”27
Ett exempel på beroendet av produktion
i andra länder och därmed av transporter
är konsekvenserna av tsunamin i Japan
2011. Japanska fabriker för kretskort kunde inte leverera och därmed kunde delar av
den franska bilindustrin inte producera.28
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Sex farvattensförträngningar har global betydelse för sjötransporterna och därmed för världsekonomin: Hormuz, Ma
lacka, Bab el-Mandeb, Bosporen, Suez
och Panama, se nedanstående karta.29 Ut
märkande för dessa är att de är relativt lätta att spärra exempelvis med minor och
lämpliga områden för terrorism och/eller
piratverksamhet. Östersjöutloppen är också av stor strategisk betydelse även om hotbilden, för närvarande, är mycket lägre.
Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav och svarar för 15 % av de globala sjötransporterna . Varje dygn färdas
här omkring 2000 fartyg och farvattnen
söder om Skåne befars av omkring 75 000
fartyg per år.30 Västkusten med Göteborg
som hub är vår livlina till världen. Varje
år anlöper 11 000 fartyg Göteborgs hamn
och 30 % av svensk utrikeshandel passerar
hamnen.31 90 % av det gods som transporteras över Sveriges gränser går på köl.32
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Sir Walter Raleighs tes från 1616: ”Den
som kontrollerar havet kontrollerar handeln; den som kontrollerar handeln kontrollerar världens rikedomar”33 är sannare
än någonsin.
De allt mindre reserverna av råvaror till
lands ökar betydelsen av de råvaror som
kan utvinnas ur havet. Och dessa blir allt
fler.
Idag tas 30 % av förbrukningen av olja
och gas från havet, en siffra som beräknas
öka kraftigt. Havsbottnen är också platsen
för pipelines för gas och olja, exempelvis
Nord Stream i Östersjön. Det finns cirka
700 olje- och andra plattformar i havet och
hundratusentals människor är sysselsatta i
denna bransch. Nu planeras flytande fabriker för omvandling av gasen till flytande
form (LNG); dessa kommer att utgöra veritabla flytande öar.
Men havet erbjuder också andra resurser. Det antas att 84 % av jordens reserver av mineraler finns i havet.Frankrike
har börjat ”skörda” sällsynta jordmetaller
– där Kina idag dominerar marknaden med
97 % av landbundna reserver34 – från sin
ekonomiska zon i södra Stilla havet.35
Havet blir nu också en leverantör av molekyler av stor betydelse för t.ex. den medicinska forskningen. Akvakultur blir en allt
viktigare leverantör av mat från havet.36
Havet blir också en allt viktigare leverantör av förnyelsebar energi: vindkraftverk, kraftverk som drivs av strömmar
och/eller vågor. Den idag största svenska vindkraftparken till sjöss är Lillgrund
med 48 enheter men fler är under planering.37 Franska staten har begärt in offert
på 1200 (!) vindkraftverk att byggas utanför dess västkust.
Men havet är fortfarande tämligen okänt.
Vi känner bara kanske 10 % av växter och
djur i havet och havsdjupen är i huvudsak
fortfarande outforskade.38

Den ovan skisserade utvecklingen innebär en grundläggande förändring för den
marina strategin. Hittills har denna varit
inriktad på sjövägarna, vilket framgår av
Corbetts berömda definition: “Command
of the sea, therefore, means nothing but
the control of maritime communications,
whether for commercial or military purposes. The object of naval warfare is the
control of communications, and not, as
in land warfare, the conquest of territory.
The difference is fundamental.”39 Nu blir
alltså själva havet, inklusive havsbottnen
också ett vitalt intresse. Man kan tala om
en infrastrukturisering av havet. Det räcker inte att skydda sjövägarna; också infrastrukturen till havs måste skyddas och ges
säkerhet.
Havet är också platsen för en omfattande illegal verksamhet. Nu står piraterna i Indiska oceanen i centrum för intresset. Men det finns också andra områden –
se kartan här intill.40
Piratverksamhet är inte bara en ekonomisk fråga. Det är minst lika mycket en
humanitär fråga där hundratusentals sjömän är tvungna att passera farliga områden medan tusentals har traumatiska minnen från sin tid som gisslan.
Terrorism till havs är också en realitet
även om den är mindre omfattande än den
till lands; det är helt enkelt lättare att genomföra terrorangrepp på land. Flera uppmärksammade fall har emellertid inträffat som USS Cole i Aden år 2000 eller attacken mot Bombay år 2008. Den senare
är ett exempel på ”maktprojektion” – mål
på land anfalls från havet. Mest känt är de
tamilska tigrarna som genomförde en omfattande terrorkampanj till sjöss mot regeringen i Sri Lanka.
Muslimska terrorgrupper förstår mycket väl att attacker mot oljetransporterna är
ett sätt att angripa ”fiendens” – d v s västs
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– beroende av olja. AQPA (al Quaïda dans
la péninsule arabique) och somaliska grupper utvecklar en veritabel maritim strategi för att ta kontrollen över Bab el-Mandeb (Röda havets sydöstra utlopp). Det
finns också starka kopplingar mellan somaliska pirater och terrorister i Yemen och
Pakistan.41
Transporten av kokain från Syd- och
Mellanamerika till Europa och USA är det
kanske främsta exemplet på illegal handel.
Inte bara handelsfartyg används utan också mer eller mindre hemmagjorda ubåtar.
Också här finns en koppling till terrorism
eftersom AQMI (al Quaïda au Maghreb
Islamique) utgör en väsentlig länk i kedjan från FARC i Colombia via Sahara till
Europa.42
Slutligen är illegalt fiske ett stort problem. Detta drabbar inte minst afrikanska
stater med små eller inga resurser för kustbevakning. Problemet riskerar att leda till
118

ökning av piratverksamhet, organiserad
kriminalitet samt hungersnöd.
Parallellt med ökningen av havets betydelse som transportled och resursbas ökar
också riskerna och hoten. Det är dels fråga om illegal verksamhet, vilket behandlats ovan, men också om konkurrens staterna emellan. Inte minst Kina är aktivt när
det gäller att säkra sina allt större maritima intressen. Asiens allt större beroende av
sjövägarna leder till ett ökat behov av att
skydda dessa.43
Havet och dess miljö är hård. Fartygs
katastrofer leder till förluster i människoliv
och ekonomi men också till stora skador
på miljön. Långt från alla fartyg som befar haven är tillräckligt sjövärdiga eller har
tillräckligt utbildat och omdömesgillt befäl. Costa Concordias grundstötning 2012
är ett flagrant exempel på det senare. Det
behövs alltså resurser för kontroll av far-
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tygs sjövärdighet och för att hantera kata- en verklig gemensam försvars- och säkerhetspolitik.
strofer.
Men också för Nato ser framtiden riskaEn väl fungerande övervakningsfunktion är absolut nödvändig. Men det krävs bel ut. Den europeiska nedrustningen drabockså resurser för att ingripa när så behövs. bar Nato likaväl som EU. Det är knappast
Marin närvaro till sjöss är därför en nyck- troligt att USA i längden kommer att vara intresserat av att betala för det försvar,
elfunktion.
som européerna inte anser sig ha råd med.
Sammanfattningsvis blir havet och dess
resurser allt viktigare. Därmed ökar kra- Dessutom har USA nu andra prioriteringar
ven på det svenska Sjöförsvaret – för att – främst Asien och Stilla havet.
Havet blir bara viktigare. De maritianvända begreppet i SOU 2012:48 – det
vill säga i första hand marinen och kust- ma transporterna är av vital betydelse för
bevakningen. Utan möjlighet att överva- världsekonomin och därmed för vår egen
ka och kontrollera den maritima arenan, levnadsstandard. I takt med att reserverna
utan örlogsfartyg och kustbevakningsfar- av råvaror utarmas på land ökar betydeltyg finns inga säkra maritima transporter, sen av reserverna i havet och därmed koningen kontrollerad och ansvarsfull explo- kurrensen om dem. Ny teknik gör dessa
atering av resurser och ingen vetenskaplig allt tillgängligare. Men havet är också en
forskning om havet. Sjöförsvaret måste na- miljö som utnyttjas av illegal verksamhet:
turligtvis i första hand ta ansvar för säker- terrorism, pirater, illegalt fiske och annan
heten – i vid mening – runt Sveriges kuster. organiserad brottslighet. Det är därför av
Det måste också kunna bidra till den inter- största betydelse för hela världen, och då
nationella ordningshållning som vi själva inte minst för Europa inklusive Sverige, att
den globala maritima verksamheten prägär så beroende av.
Slutsatsen är: Sjöförsvaret måste ges pri- las av god ordning: säkerhet i ordets alla
bemärkelser, efterlevnad av havsrättskonoritet i nästa försvarsbeslut.
ventionen och annan internationell lagstiftning, miljöskydd med mera.
Avslutning
Vilka slutsatser kan då dras inför det
Den kommande försvarsbeslutsperioden kommande försvarsbeslutet?
kommer att karaktäriseras av stor osäkerFör det första något som borde vara en
het och geopolitiska omvälvningar. Ett an- självklarhet: försvaret får inte vara en budtal risker har identifierats i denna artikel getregulator, försvaret är inget särintressom exempelvis kärnvapenspridning, ter- se utan själva grunden för vår välfärd och
rorism, energisäkerhet, hot mot de vitala försvaret är hela folkets angelägenhet.
sjöförbindelserna och en ökande konkurDet största hotet mot försvaret, och därrens om allt mindre resurser som ska räcka igenom vår säkerhet, är okunskap och ointill allt fler.
tresse. Här har regeringen och då särskilt
I Asien och Ryssland pågår en militär statsministern och försvarsministern ett
upprustning samtidigt som Europa rus- stort ansvar. En viktig pedagogisk uppgift
tar ned. Europa är visserligen fortfarande
är att få allmänheten att förstå koppling– för hur länge? – en ekonomisk jätte men en mellan transnationella hot och personlig
blir alltmer en militär dvärg. Än värre är säkerhet. Sverige är ingen isolerad ö utan
den politiska splittringen som omöjliggör beroende av vad som händer i världen.
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Den svenska strategin måste vara öppen
Solidaritetsförklaringen kan inte göras
för nya, mer eller mindre oförutsedda hän- ogjord och måste därför utgöra en grund
delseförlopp. Uthållighet, redundans och för materielanskaffning, planering och övanpassningsförmåga bör därför vara tre
ningar. Men hänsyn måste tas till Natos
ledord i det kommande försvarsbeslutet.
och EU:s svaghet och att vi inte räkna med
Ett nytt försvarsbeslut måste ta ett brett att få någon mer omfattande hjälp.
grepp om säkerheten. Framtida regeringPrioriteringar blir givetvis nödvändiar kan komma att behöva hantera mycket ga. Givet havets allt större betydelse är det
svåra situationer som ett krig med kärnva- ganska självklart att det är Sjöförsvaret –
pen i Mellersta östern eller en konflikt mel- marinen och kustbevakningen – som ska
lan Kina och USA. Kampen mot terrorism prioriteras. Sjöförsvaret måste kunna ansoch organiserad brottslighet kommer bara vara för säkerheten längs vår långa kust i
att bli viktigare.
alla väder året om. Göteborgsområdet är
Europeisk splittring och svaghet är far- särskilt viktigt. Sjöförsvaret måste kunna
ligt för ett litet utlandsberoende land som bidra till säkerheten i övrigt runt den skanSverige. En aktiv europapolitik – också in- dinaviska halvön. Det måste också bidra
om området försvar och säkerhet – är där- till skyddet av de globala sjöförbindelserna
för nödvändig. Det är möjligt att ett nytt – vårt bidrag kan inte bli stort men det är en
försvarssamarbete börjar utvecklas med viktig markering att vi är beredda att ta vår
Frankrike och Storbritannien som kärna. del av ansvaret. I varje typ av konflikt med
I så fall måste Sverige försöka kvalificera Ryssland kommer Sjöförsvaret att behöva
sig för deltagande, vilket torde kräva en vara i första linjen.
väsentlig ambitionsökning. Alternativet är
marginalisering.
Författaren är kommendör, knuten till
Den militära nedrustningen måste vän- Försvarshögskolan och forskare vid Institut
das. Alla försvarsgrenar har stora behov Français d’Ánalyse Stratégique och är ledaäven om ett nytt JAS knappast kan vara mot av KKrVA.
prioriterat i någon trolig försvarsekonomi.
Sverige måste återta sin rang i Europa när
det gäller forskning och utveckling inom
försvarsområdet.

120

DISK U SSION & D E B ATT

Noter
1.	I enlighet med förslaget i utredningen
Maritim samverkan, SOU 2012:48, s 93ff.
2.	Hugemark, Bo: ”Hur kan solidaritetsförklaringen bidra till fred och stabilitet i närområdet?” i Hugemark, Bo (red): Till bröders hjälp. Med sikte på en svensk solidarisk
strategi, Kungl Krigsvetenskapsakademien,
Stockholm 2011, s 292.
3.	Dufourcq, Jean: ”Esquisses stratégiques”,
Les Cahiers d’Agir, nr 3, våren 2010. s 68.
4.	Holslag, Jonathan: “China’s Vulnerability
Trap”, Survival, vol 53 nr 2, april-maj 2012,
s 78, 86.
5.	Se Wedin, Lars: “Kina – en blivande maritim stormakt”, Tidskrift i Sjöväsendet, nr 3,
2011, s 197ff.
6. “New US military concept marks pivot to sea
and air”, IISS Strategic Comments, vol 18,
comment 20, maj 2012.
7.	Levitte, Aeriel E: ”Une guerre nucléraire aura-t-elle lieu au moyen orient?” i Heisbourg,
François (red): Les armes nucléaires ont-elles
un avenir?, Odile Jacob, Paris 2011, s 32.
8. Lasserre, Isabelle: ”Moscou avait planifié la
guerre en Géorgie”, Le Figaro, 11-12 augusti
2012, s 7.
9. Enligt definitionen i Nye, Joseph S: “The future of power”, Public Affairs, New York
2011.
10. Major, Claudia och Becker, Sophia:
“L’OTAN: une européisation par défaut”,
Revue Défense Nationale sommar 2012,
s 132.
11.	Ibid, s 133.
12.	Ibid, s 134.
13. Perruche, Jean-Paul: ”La bascule stratégique américaine vers la zone Asie-Pacifique induit une nouvelle donne mondiale”, Armées
d’aujourd’hui, nr 38, mars 2012, s 17.
14.	Carmona, Robert: ”L’Europe de la défense
en ”hibernation’”, Revue Défense Nationale,
maj 2012, s 21.
15. Se Schmitt, Olivier: ”L’Otan face à la fin du
modèle expéditionnaire”, Revue Défense
Nationale, sommar 2012, s 125-29.
16.	Op cit, Perruche, Jean-Paul, se not 13, s 16.
17. Supreme Headquarters Allied Powers Europe
– det högkvarter som tillhör Allied Command
Europe.
18.	Heidenkamp, Henrik och Akaltin, Ferdi:
”Confronting the European Defence Crisis”,
RUSI Journal, april/maj 2012, s 23.

19.	Lelong, Gilles: “Relancer l’Europe de la défense: la voie du fédéralisme”, Revue Défense
Nationale, maj 2012, s 26.
20. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_
data/docs/pressdata/en/esdp/129162.pdf
21.	Se Wedin, Lars: ”Den pragmatiska alliansen”,
Vårt Försvar, nr 2/2012, s 26ff.
22.	Fri översättning av Boissier, Patrick: ”Enjeux
et perspectives de la sécurité maritime mondiale”, Revue Défense Nationale, juni 2012,
s 23.
23. ”Les réseaux maritimes de l’économie mondiale”, Brèves Marine, nr 147, maj 2012.
24. Rapport d’Information, Sénat, nr 674. http://
www.senat.fr, s 15.
25. ”L’élargissement du canal de Panama : une
chance pour les ports français?” Brèves
Marine, nr 146, maj 2012.
26.	KOM(2009)8 slutlig, KOM(2007)575 slutlig.
27.	KOM(2007) 574 slutlig.
28.	Op cit, Rapport d’Information, se not 24,
s 16.
29.	Ibid, s 36.
30. http://www.helcom.fi/stc/files/shipping/
Overview%20of%20ships%20traffic_updateApril2009.pdf
31. http://www.portofgothenburg.com/Aboutthe-port/
32. http://www.sjofartsverket.se/upload/Listadedokument/Rapporter_Remisser/SV/2012/
SjofartensUtveckling2011.pdf
33.	Citerat i Coutau-Bégarie, Hervé: Traité de
Stratégie, Economica och Institut de Stratégie
Comparée, Paris 1999, s 481.
34.	Op cit, Rapport d’Information, se not 24, s.
16.
35. ”Planèt mer ; un océan de richesses”, Brèves
Marine, no 142, februari 2012.
36.	Ibid.
37. http://www.vattenfall.se/sv/lillgrund-vindkraftpark.htm
38.	Op cit, Boissier, Patrick, se not 22, s 20.
39.	Corbett, Julian S: Some Principles of
Maritime Strategy, Conway Maritime Press,
1972, s 90.
40.	Op cit, Rapport d’Information, se not 24,
s 61.
41.	Intervju av Joseph Henrotin med Hugues
Eudeline, specialist på maritime terrorism.
Kommer att publiceras i tidskriften Mers et
Océans.
42.	Ibid.
43. ”New US military concept marks pivot to sea
and air”, IISS Strategic Comments, vol 18,
comment 20, maj 2012.

121

N r 3 ju l i / s ep t embe r 2012

Intelligence
by Ove Pappila

war is ultimately about doing, not thinking.1 This claim from the famous military
writer John Keegan is the core of his argumentation on the value of intelligence in
war. The claim serves the purpose of proving that, since war in the extreme is about
inflicting as much destruction and as heavy casualties on the enemy as possible, in
the end it is force and not forethought and
fraud that counts. Since the character of
recent wars has changed, one can wonder
how Keegan would have argued about the
relation between intelligence and force in a
low-intensity conflict. Perhaps the relation
has changed, meaning that intelligence has
become more important?
According to Keegan, all wars tend towards attrition where the party that inflicts
the most casualties on his opponent will
win in the end. The nearer the war tends
to move towards the extreme of attrition,
the less it is the thought counts. However,
very few commanders on any level, or even
soldiers or sailors, try to win by attrition.
Instead, they all hope to win at a lesser
cost, the price in human suffering in a victory won by attrition often being very high.
Keegan also claims that wars and battles
can in fact be won without much use of the
intelligence branch. He gives a number of
examples where stubbornness, heavy onslaught, self-sacrifice and personal courage
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have decided battles, while intelligence has
had a small, if any, significant role at all.2
Keegan’s whole argumentation is obviously focused on high-intensity conflicts.
In low-intensity conflicts intelligence tends
to be more important, bearing in mind that
the enemy will not operate in large uniformed masses with highly visible weapon-platforms with the result being increasing difficulties in sorting out the hidden
operating networks. The question of attrition can also be different. It can be directed against the long-term future and have a
strong psychological dimension. Winning
the war in this case is not a question of destroying and killing, it is more about slowly wearing down the opponent’s will to
continue fighting. If we want to win without using much attrition, thought must be
used. History is full of examples where intelligence has contributed heavily to a successful outcome, and, in the process of doing so, has saved the lives of many soldiers
and civilians.
At the same time, small mistakes in the
intelligence branch have caused defeat or
great losses. Fighting without intelligence
would be like striking blows into the dark,
missing the target, striking the wrong target or in the worst case not finding the enemy forces at all. In a low-intensity situation the result of bad intelligence can rap-
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idly turn the situation into chaos with uncontrolled riots, car-bombings and random
killing. These simple logical claims give us
a basic understanding about the usefulness of intelligence. Rightly used the intelligence branch, on a basic level, can help us
find the enemy and skilfully used on a higher level it can bring the enemy to battle on
favourable conditions or sort him out from
a complicated reality, thereby contributing
towards creating the preconditions for victory or reaching the goals of a peacekeeping, or peace-enforcement operation.
Even if intelligence succeeds in bringing the enemy to battle in favourable conditions or sorting him out from a complicated reality, it cannot solely win the battle
or control a low-intensity situation. To put
it more bluntly, intelligence is a weak form
of attack. Even if knowledge has its power it cannot destroy or inflict damage on
the enemy by its own. Neither can it independently control a low-intensity situation.
It must be connected to the part of the military force where the striking power exists.
It can only work through strength, thus being a secondary factor in war. At the same
time, it is a highly important one for the
commander who wants to use thought
rather than force in his plans and execution. The idea of using thought instead of
force, indeed, seems like a good one.
The recent wars with their focus on irregular warfare have also created an increasingly difficult situation for the intelligence branch. It is easier to detect and
pinpoint tanks, artillery, ships or airplanes
than individuals with civilian clothes and
hidden weapons. Moreover, many of the
recent and ongoing military operations are
executed within a coalition involving both
NATO members and non-NATO-members, meaning that information in some
cases has to have different forms of clas-

sification for the different members of the
coalition. To make reality even more complicated, warfare can be multifunctional, where the operational area, besides the
military units, contains numerous NGOs,
GOs, and even private companies in the security sector. The intelligence branch has
to take all these actors into consideration
and try to cooperate with these sometimes
unwilling partners in order to be able to
create intelligence.

Figure 1: The relationship between parts of a staff
handling own units and the intelligence branch.3

Bearing all the difficulties and the inherent uncertain nature of intelligence work in
mind, one could expect that it would require many highly trained individuals constituting a mass of brainpower. However,
in a regular staff many of the personnel are
used for handling our own units, while the
people who are supposed to do the difficult
work of handling the future and making
predictions are comparatively much fewer.
At the same time, the intelligence branch
must work in different time perspectives
that stretch from the current period of time
as far as beyond 240 hours.
The basic understanding of the difficulties, usefulness and place of intelligence also gives us an idea of the high demands
that the military organization must put on
the intelligence branch. In one of the most
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important American field manuals on intelligence, JP 2-0 Joint Intelligence, we can
read: “Intelligence allows anticipation or
prediction of future situations and circumstances, and it informs decisions by illuminating the differences in available courses
of action (COAs).”4
The work in the intelligence branch is
thereby ultimately about trying to foresee
events in the future as exactly as possible.
Furthermore the JP 2-0 Joint Intelligence,
states that:
The purposes of joint intelligence that guide the intelligence directorate of a joint
staff (J-2) staff and those of supporting
organizations are: inform the commander; identify, define, and nominate objectives; support the planning and execution
of operations; counter adversary deception and surprise; support friendly deception efforts; and assess the effects of operations on the adversary..5

This overarching statement on the purpose
of the work carried out within the intelligence branch tells us that, generally, intelligence can be considered to be supportive to the planning and execution of military operations. Since the work done in the
intelligence branch can cause losses in human lives and in the worst case defeat, we
have to be deadly serious about it. By understanding this we can draw the conclusion that the intelligence branch needs to be
responsive to the needs of the commanders
at different levels – it needs to be timely, accurate and indeed needs serious and deep
commitment from its members.

Time perspectives, processes
and products
The intelligence branch works in several
different time perspectives, involving many
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different processes within the staff. This is
basically not different from other branches
of the staff. The difference lies in the demand on the intelligence branch to make
predictions about the other parties of the
conflict. Moreover, the intelligence branch
is the only branch that has to handle all the
different time perspectives by themselves.
In the case of our own units, we hopefully
know enough to manage and handle them
throughout the conflict, while in the case
of the opponent we can only try to make
as good predictions as possible. Obviously,
we have many means of obtaining correct
information about our own units. This is
not the case with the enemy.

Figure 2: The relationship between the quality
and refinement of the available information and
the ability to make predictions.6

Since the intelligence branch is supposed
to work in time perspectives that stretch
from current to long-term, there is a need
for processes in order to make the work
being carried out. There are many different processes, but one of the most important ones is Joint Intelligence Preparation
of the Battlespace. The process is continuous and includes the defining of the total
battlespace environment. It describes the
battlespace’s effects, evaluates the adversary thoroughly and describes his potential courses of action. The process analyses
all aspects of the environment such as land,
air, sea, electromagnetic aspects, space, hu-
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man influence, and cyberspace. The process also determines the opponent’s abilities
to operate in all these dimensions. This is
not the only process, but it is the most fundamental one. Without it most other processes would be almost invalid. The processes also need extended service and collaboration if we want to really make them
work.
Finally, while we are discussing the intelligence branch we have to bear in mind
that, compared to other parts of the military system, systematic intelligence work
that has similarities to the work done within the intelligence branch today, is a relatively new phenomenon. Only in the lat-

ter part of the 19th century larger intelligence organizations were created, where
systematic intelligence work was being
done. However, the idea of trying to find
out where the enemy is and what his plans
are is much older. The increasingly complicated reality of today has made work in the
intelligence branch harder, but the importance of the work is as important as ever.
Even Machiavelli in the 16th century wrote
about the importance of intelligence.
The author is a Lieutenant Colonel and a
fellow of the Royal Swedish Academy of
War Sciences.

Nothing is more worthy of the attention
of a good general than the endeavour
to penetrate the designs of the enemy.
Machiavelli Discourses, 1517

Notes
1	Keegan, John: Intelligence in War, Pimlico,
London 2004, p. 369.
2.	Ibid.
3.	The picture is not a correct representation of
size relationship between different parts of a
staff. It is only meant to be a visual representation of the text.
4. JP 2-0 Joint Intelligence, Joint Chiefs of
Staffs, p. ix.
5.	Ibid.
6.	This is not a correct representation of the relationship between the different aspects in
the picture. The picture is only meant as a visual representation of the text.
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Kommentarer till Carl Björemans genmäle
av Bengt Gustafsson

i förra numret av KKrVAHT (2. häftet
2012) har Carl Björeman ett genmäle till
min artikel om de svarta hålen. Underlag
för denna hade jag i allt väsentligt hämtat från min andra skrift i FOKK-projektet,
dess nr 9.1 Redan då hade jag föreställningen om försvarets budgethål i mitten av
1990-talet som jag återgav i artikeln. Det
är sannolikt att jag helt enkelt accepterat
Owe Wiktorins påstående, som Björeman
nämner. Och det behöver ju inte vara fel
att uttrycka det som att ”finansminister
Åsbrink tog pengarna”. Jag har nu läst
SOU 1955:13. Det var naturligtvis slarvigt
av mig att jag inte kontrollerade mitt minne redan 2006, och jag ber läsarna – och
naturligtvis Björeman – om ursäkt för min
förenklade beskrivning av komplicerade
sammanhang.
Jag ska strax återkomma till frågan om
FB 92 och dess ekonomi, men först säga
något om försvarsgrenschefernas ställning
i det för försvaret gemensamma högkvarter som infördes när jag gick i pension den
1 juli 1994.
I sitt delbetänkande Vem styr försvaret? skriver Lars Jeding.2 ”I yttrande över
LEMO-utredningens första delbetänkande Försvarsmaktens ledning ställde sig ÖB
bakom utredningens förslag utom i två avseenden. ÖB motsatte sig förslaget om indelning i tre militärområden och föreslog
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att det av operativa skäl skulle finnas fyra... och ÖB ansåg att försvarsgrenscheferna skulle finnas kvar med – direkt under
ÖB – entydigt ansvar för produktionsmålen. De borde därför ingå i MIL i stället för
huvudavdelningscheferna.” Nordbeck och
jag var tydligen, som jag mindes det, överens om det mesta. I ett fall där vi inte var
det, försvarsgrenschefernas ställning, gick
regeringen på min uppfattning.
Däremot blev det tre militärområden.
Motivet att ”generalen som svarade för
gränsförsvaret inte skulle behöva splittra sig och se sig om över axeln för att veta att kommunikationerna söderut hölls
öppna” ansågs väl inte så bärande efter
Sovjetunionens kollaps. Milo NN utgick
och slogs ihop med milo ÖN till milo N.
Den andra frågan har vi debatterat förr.
Björeman har nämligen flera gånger formulerat sig så att man kan tolka det som om
ÖB programplan 1992–97 innehöll mer
verksamhet än vad ekonomin medgav.3
Bland annat en gång tidigare i denna tidskrift tillsammans med Helge Gard.4 Det är
detta jag vänt mig emot, för FB 92 var i balans när beslutet fattades. Björeman citerar
själv ur SOU 1955:13, i vilken det sägs att
deprecieringen (efter det försvarsbeslutet
fattades) och införande av ett hyressystem
svarade för behovet av omplanering. Den
innebar en real förlust på cirka fyra miljar-
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der, varav JAS-projektet, som var dollarberoende, svarade för hälften fram till 1995.
I en nyss utkommen rapport från Aka
demien sägs vidare:5
Till dessa belopp ska läggas att riksdagen
1995/96 slutligen beslutade hur tillämpningen av den s k anslagsförordningen
skulle ske. Det kostade Försvarsmakten
ytterligare cirka 8 miljarder kronor i realt
förlorad köpkraft. Omläggningen skulle
som utgångspunkt när den först beslutades vara ”anslagsneutral”, men så blev
alltså inte fallet.

Det vill säga det var regeringar med finansminister Åsbrink som föreslog att
Försvarsmakten inte skulle kompenseras
för dessa sammanlagt 12 miljarder, ett belopp som Björeman också nämner.
Under 1994 beställde också regeringen Bildt mer materiel än som fanns med i
ÖB:s programplan. Dit hör utveckling av
luftvärnsroboten Bamse, som Björeman
också nämner, och som enligt försvarsministern skulle betalas utanför ramen genom försäljning av det ekonomiska försvarets oljelager. Detta bestämdes på förslag
av Anders Björck vid ett tidigt möte 1994
med Carl Bildt där jag deltog vid Folk- och
Försvarskonferensen. Ett kanske billigare alternativ för luftförsvaret när det senare var dags att fatta beslut om en eventuell anskaffning av delserie 3 av JAS. Också
i detta fall gällde det industripolitik: robotkompetensen vid Bofors. Som alternativ fanns amerikanska Patriot, avsett bland
annat för att skjuta ner ballistiska robotar.
Beroende på kursutvecklingen kunde den
utlandsberoende delserie 3 – och Patriot –
bli ännu dyrare i kronor.
Om jag minns rätt vad gäller antalet, anskaffades utöver vad som var planerat av
nya stridsfordon – dels 60 äldre Leopard
stridsvagnar från f d Västtyskland – nå-

got jag fick läsa om först i tidningen – dels
pansrade personaltransportfordon från f
d DDR. Sverige betalade för de senare endast renoveringen, som genomfördes i östra delen av det nu förenade Tyskland som
ett sysselsättningsprojekt. Det skulle på
sikt naturligtvis leda till ökade driftskostnader vid de arméförband som utrustades
med dem.
Däremot var 1987 års försvarsbeslut,
som Björeman också tar upp, överintecknat redan när beslutet fattades, vilket Hans
Lindblad också kommenterar i en artikel i
samma nummer av tidskriften.6 Björeman
frågar varför jag inte nämner de svarta
hålen under min tid i vare sig underlaget
91 eller 92? Det är mycket enkelt att svara på den frågan då den togs om hand redan i Försvarsmaktsutredning 88 och därpå följande ÖB programplan 1989–92. En
handlingsplan för att få balans mellan försvarets organisation och ekonomi, mellan
dess kvantitet och kvalitet, som bemöttes
av avd I i Krigsvetenskapsakademien med
något jag kallat ”Gröna boken”, som vad
jag förstår Björeman var en av tillskyndarna till. I varje fall kritiserar han mina åtgärder i sina memoarer.7 Programplanen rymdes inom FB 87:s ram medan avd I:s alternativ som innehöll fler brigader i praktiken
skulle kostat upp emot en miljard mer per
år. ÖB:s plan medgav i varje fall handlingsfrihet för en armé om 21 brigader fram till
och med FB 92.
Min artikel resulterade också i ett brev
från min förre chef på Arméstabens organisationsavdelning, P O Hallqvist, i vilket
han erinrade mig om att vi runt 1970 arbetade med ett ännu rationellare alternativ än OLLI om sex till åtta storregementen i armén, som förordades av utredningen, men som ”sju MB samfällt sköt ner till
förmån för ”bygdeanknutna”, traditionel127
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la förband. Kanhända de med tiden ångrade sig”.
Min egen reflektion med anledning av
detta: Vi hade kanske då sluppit en tidig
uppdelning av infanteribrigaderna i två
kvalitetsnivåer: org 77 respektive 66 M.
Min formulering om att OLLI ”stirrat sig
blind på fredsrationaliteten” föranleddes
av att krigsförbandscheferna vid besök i
samband med deras repetitionsövningar
ofta skyllde brister av personell eller materiell art på fredsmyndigheterna och min
förhoppning att om de själva fick ta över
ansvaret skulle det bli bättre. Med VI 90
togs också MB ur produktionsledningskedjan för att han skulle stå fri från tidigare inblandning vid sina inspektioner av utbildningsresultatet vid förbanden. Tanken
var också att MB-gruppen skulle få större inflytande vid avvägningsdiskussionerna
på central nivå. Hur det i praktiken blev
med min efterträdare vid rodret får andra
vittna om.
Det bör också nämnas att min artikel innehåller ett rent fel, ett misstag som
jag själv har svårare att förstå. Det står
att totalförsvaret innehöll ungefär 16 000
skyddsobjekt. Det skulle ha stått 8 000,
en uppgift som återfinns i en annan artikel i förra numret av tidskriften: ”Russian

Military Policy and Finland”. Den är nog
intressantare för tidskriftens läsare med
analyser av sentida händelser än ett ”gräl”
mellan det kalla krigets generaler.
Å andra sidan hade vi då ett försvar som
i värsta fall kunde försvara landet, vilket
inte ens vår nuvarande statsminister tycks
vilja komma ihåg. Så har också hans tidigare försvarsminister talat och skrivit nedlåtande om det, trots att hans insatsförsvar
hitintills i regel behövt längre tid att komma till skott än det gamla invasionsförsvaret till sina FN-uppdrag. De kanske också
glömt bort att vi också vid dessa uppdrag
måste räkna med att det kunde bli strid,
som i Kongo i början av 1960-talet. Det
var därför vi tog ut endast de värnpliktiga
som under grundutbildningen fått vitsord
7 och uppåt. De måste dessutom redan då
vara frivilliga eftersom de skulle anställas
vid dessa uppdrag.
I den allmänna värnplikten hade vi ju
tillgång till landets mest begåvade och fysiskt starkaste medborgare. Danmark har
fortfarande ett sådant system trots ett litet
försvar. Hur blir det från 2014 i Sverige?
Författaren är general, f d överbefälhavare
och ledamot av KKrVA.

Noter
1.

Det ”kalla kriget” – Några reflektioner,
FOKK nr 9, Försvarshögskolan, Stockholm
2006.
2.	SOU 1996:98, s 52
3. Jämför aktuell formulering i vänsterspalten
på s 126 av KKrVAHT, 2. häftet 2012.
4. KKrVAHT, 1. häftet 2006 med genmäle av
mig i 3. häftet 2006.
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Andersson, Björn m fl: Kan vi försvara oss?
Kungl Krigsvetenskapsakademien, 2012,
s 76.
6.	Lindblad, Hans: ”En försvarspolitikers upplevelser”, KKrVAHT, 2. häftet, s 129.
7. Björeman, Carl: Soldat och general under
kalla kriget, Svenskt Militärhistoriskt bibliotek, 2005.
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Operationskonst
av Ove Pappila

denna text försöker förklara själva begreppet operationskonst och diskuterar
därför begreppets utveckling samt tolkningar av och innehållet i detsamma.

Krigföringens nivåer och
begreppets utveckling
Att dela in krigföringen i olika nivåer är
ingen ny företeelse. Den har förekommit
långt tillbaka, där exakta angivelser är
svåra att göra, men vi kan nöja oss med
att konstatera att redan vid tiden för de
Peloponnesiska krigen 431 till 404 f Kr1
fanns det en skillnad mellan en högre ledningsnivå som planerade och gav order för
genomförande och en lägre nivå som stod
för det praktiska genomförandet på fältet. Inledningsvis skilde man framförallt
på taktik och strategi. Taktik utgjordes av
konsten att vinna slaget, medan strategin
var konsten att utnyttja alla resurser, inte
bara militära, för att vinna hela kriget. Den
enkla indelningen var rimlig eftersom krigföringen ofta baserades på enskilda slag
som i en serie eller till och med som enskildheter kunde avgöra kriget.
Strategin riktade sig därmed ofta mot en
enda enskild punkt, den punkt där slaget
avgjordes. När härarna stötte samman var
det på en begränsad yta där de enskilda arméerna var tätt sammanpackade. Man ha-

de inte heller några stora möjligheter att
manövrera eftersom man oftast bara hade en styrka, den egna armén, att hantera.
Det gick därmed inte att genomföra några mer komplexa kombinationer och manövrar. Efterhand som krigföringen växte i
dimension och komplexitet ökade behoven
av att göra nya indelningar. Man kunde föra krig i flera vitt skilda geografiska områden och man skulle hantera och leda allt
större styrkor. Krigen avgjordes inte längre av enskilda slag utan de kunde avgöras i
utdragna serier av strider, ibland i områden
skilda av stora geografiska avstånd.
En faktor som Martin van Creveld för
fram som avgörande för att operationskonsten utvecklades är att metoder för att
utväxla information snabbare än en man
kan färdas till häst eller till fots utvecklades. Innan man hade metoder för att överföra information snabbt var man i stor utsträckning hänvisad till att använda den
tillgängliga och i många fall inaktuella informationen man hade tillgänglig när man
skulle förbereda sig för och planera ett fälttåg. Någon ny och aktuell information fick
man inte tillgång till, det fanns helt enkelt
ingen metod för att överföra den. Det innebar att man fick leva med stora osäkerheter i den planering man gjorde. Inte minst
aktuella uppgifter om var fiendens styrkor
fanns, vad de gjorde och hur de var sam129
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mansatta var svårt, näst intill omöjligt, att
komma över förrän man var nära inpå fienden. Även om man kunde skicka ut spanare och använda sig av spioner, så var man
fortfarande hänvisad till att överföra informationen till fots eller i bästa fall med häst.
Det innebar att den information som nådde fram kunde vara inaktuell, fienden kunde ha flyttat sig eller påbörjat någon annan
verksamhet.2
Den ökade komplexiteten medförde också ett mer flitigt teoretiserande kring krigföring. Napoleons krigföring bidrog till detta
då man ville hitta de faktorer som låg bakom hans enorma militära framgångar. Ur
detta teoretiserande föddes en utvidgad begreppsflora kring krig och krigföring. Vissa
teoretiker gjorde försök att dela in krigföringsnivåerna utöver den grundläggande
indelningen i taktik och strategi. Ett par av
historiens mest kända militärteoretiker får
tjäna som exempel på detta.
Den första är Antoine Henri Jomini vars
bok The Art of War fick en mycket stor
spridning efter att den publicerades 1838.
Jomini delade in krigföringen i strategi och
”stortaktik”, en indelning som inte skiljer
sig från den traditionella. Han satte gränser för taktikens räckvidd och omfattning.
Jomini gjorde detta genom att relativt
noggrant definiera taktikens omfattning.
Vidare så räknade han upp vad som inte
innefattades i begreppet. När Jomini skriver om definitionerna av strategi och taktik
så använder han också uttrycket ”operationer”, men då mer generellt i betydelsen
av genomförandet på slagfältet.3
Jomini skriver också om strategi som
konsten att ”göra krig på karta och den
omfattar hela krigsskådeplatsen”.4 Stor
taktik däremot handlade för Jomini om att
gruppera förbanden på fältet med utgångspunkt i händelseutvecklingen. Det handlade också om att föra in förbanden i strid
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och att utkämpa striderna. Det som Jomini
räknade bort från stortaktik var kolonner,
sammanstötar mellan mindre förband, anfall av mindre posteringar och allt som genomfördes av ett detachement eller en ensam division. Allt detta var detaljer i kriget som inte innefattades i taktiken.5 Ur
Jominis resonemang kan vi göra ett par intressanta observationer. För det första den
skillnad som Jomini gör mellan att ”göra
krig på karta” och den mer praktiska taktiken som innebar det faktiska utövandet av
lednig och genomförandet på slagfältet. En
annan intressant aspekt är att Jomini verkar ha snuddat vid ytterligare en indelning
utöver strategi och taktik, men han löste
det på ett enkelt sätt genom att kalla det
som inte innefattades i hans existerande
begreppsdefinitioner för detaljer i krig.
Ett viktigt steg i utvecklingen mot den
operativa ledningsnivån togs med Helmuth
von Moltkes period som generalstabschef
i Tyskland. Moltke hävdade att det fanns
en övre numerär gräns för hur stora styrkor en befälhavare kunde kontrollera i
fält. Det innebar att de tillgängliga styrkorna behövde delas upp och organiseras
i arméer och armékårer. Även om detta inte var något nytt, så kombinerade Moltke
uppdelandet av arméerna med kravet på
ett självständigt ledarskap på alla nivåer.
Tillsammans innebar det att varje ledningsnivå blev mer oberoende. Just kravet på ett
självständigt agerande har kommit att bli
en viktig grundförutsättning för den operativa ledningsnivån och operationskonsten där en chef med sina förband ska nå
de strategiska målen eller delar av dem utan någon detaljstyrning från de överordnade strategiska nivåerna.
Möjligheterna att mobilisera och leda stora enheter hade också ökat väsentligt under den tid som Moltke var generalstabschef. Telegrafen hade skapat möjlighe-
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ter att kommunicera snabbt över stora avstånd, och järnvägen hade möjliggjort att
man kunde mobilisera snabbare och dessutom förflytta stora styrkor snabbt över
stora avstånd. Det innebar att det fanns
praktiska förutsättningar för att utöva ett
militärstrategiskt ledarskap från chefen för
generalstaben ner till arméer och kårer.6
1926 gav den ryske officeren Alexander
Andrejevic Svechin ut en bok med titeln
Strategy. Innehållet betraktas som den
text där begreppet operationskonst introducerades. Svechin hävdade att det var endast i enstaka fall man kunde nå ett avgörande genom en enstaka procedur. I stället, hävdade han, är vägen mot segern uppdelad i flera operationer separerade i tid.
Operationerna är också uppdelade i olika
sektorer inom krigsskådeplatsen och skils
även åt av de olika delmål som operationerna har.
Innehållet i en operation beskrev Svechin
som ett konglomerat av olika aktiviteter,
såsom planering, materiella förberedelser, koncentration av styrkor, förberedelser
av försvarsanläggningar, marscher, och genomförande av slag. I Svechins text är det
tydligt att han hade identifierat den operativa nivån och placerat den mellan strategi
och taktik:
The material of operational art is tactics
and administration; success in developing an operation depends on both force
resolution of individual tactical problems,
and on forces being supplied with all materiel necessary to conduct the operation
continuously until the operations aim is
achieved.7

Ett annat citat av Svechin visar hur han på
en grundläggande nivå såg på operations
konstens utövande och förhållande till tak
tiken:

Proceeding from the operational aim, operational art advances an entire series of
tactical problems and assigns a number of
missions8

Svechin var bara en av flera ryska militärer
som skrev om operationskonst. Begreppet
fick en spridning och blev en viktig del av
det ryska doktrinära tänkandet. En författare som tidigt i den sovjetiska debatten tydligt angav varför den operativa nivån uppstod ur ett faktiskt behov var G.
Isserson. I en artikel med den engelska titeln ”The Evolution of Operational Art”,
skriver Isserson att krigföringens utveckling gjorde att striderna spred ut sig på bredare fronter, ett långt större djup och helt
enkelt växte i dimension utanför det som
man normalt kallade för slag. Händelserna
på slagfältet rymdes därmed inte längre in
innanför de gängse tolkningarna av vad
taktiken innehöll. Taktiken betraktas ofta
som konsten att vinna slaget, men här var
det frågan om mer än slag. Samtidigt inrymde händelserna på slagfältet inte hela
kriget och kunde därför inte betraktas som
strategi. Enligt Isserson hade det därigenom
uppstått ett stort teoretiskt gap i ett område mellan strategi och taktik. Utvecklingen
på slagfältet hade sprungit ifrån teorin med
ett innehåll av enorm skala och intensitet.
Under första världskriget växte arméerna till numerärer som inte kan betraktas
som annat än enorma i jämförelse med tidigare krig. Den armé som Napoleon förfogade över vid Waterloo uppgick till 118
000 soldater medan den franska armén vid
första världskrigets utbrott innehöll 824
000 soldater. Denna expansion av krigföringen fick konsekvensen att det krävdes
mängder av slag för att besegra motståndaren. Alla slag skulle dessutom länkas
samman mot de strategiska målen över allt
större ytor.9
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En annan militärteoretiker som hade
åsikter om de olika nivåerna var britten B
H Liddell-Hart. I boken Strategy delar han
in krigföringen i:
• Grand strategy,
• Military strategy,
• Tactics.

Även om Liddell-Hart inte introducerade
den operativa nivån skilde han tydligare ut
det militära ansvaret från det högsta ansvaret för krigets förande som fanns på den
politiska nivån. Liddell-Harts indelning lever kvar än idag och vi kan se den som ett
första steg mot att föra in den operativa
ledningsnivån.
Introduktionen av den operativa nivån
av krigföringen och operationskonst i väst
inleddes i USA. Det kan kanske betraktas
som något av en ironi att en av de viktigaste doktrinära nyheterna i USA efter andra
världskriget kom att härstamma från ärkefienden Sovjetunionen. I slutet av 1970-talet skulle den amerikanska armen förnyas
efter misslyckandet i Vietnamkriget. Man
satsade på att modernisera både materielen och doktrinen. Doktrinen kom att moderniseras i flera steg.
Startpunkten blev introduktionen av den
nya Active Defense-doktrinen, vilken skedde 1976 i och med en ny utgåva av Field
Manual 100-5 Operations.10 Även om doktrinen fick ett svalt mottagande, inte minst
på grund av den något demoraliserande devisen ”fight outnumbered and win”, så blev
den startpunkten för en doktrinär förnyelse som skulle leda fram till att den operativa nivån och operationskonsten introducerades. Under de fyra åren efter att doktrinen introducerades, publicerades nära 80
essäer bara i Military Review som pekade
på olika brister. Resultatet blev att doktrinen aldrig vann någon utbredd trovärdig132

het i organisationen. 1982 släpptes nästa
version av FM 100-5.11
Den kom att kallas AirLand Battle och
fick ett långt bättre mottagande. Den betonade samverkan mellan land- och luftstridskrafter samt strid över hela det operativa djupet. Manöverkrigföringen introducerades tillsammans med uppdragstaktiken. Den nya doktrinen fokuserade på en
av de viktigare punkterna i den omfattande
kritiken mot den föregående utgåvan: operationer som genomfördes över hela djupet
snarare än i sidled.
Även om den inledande upplagan av
1982 års version av FM 100-5 togs emot
positivt fanns ett behov av att överarbeta
vissa delar. Bl a fick beskrivningen av den
operativa nivån kritik för att vara för oprecis och otillräcklig för att skapa en grund
för att förstå innebörden av vad den kreativa aktiviteten operationskonst representerade. 1986 släpptes nästa version
som kom att vara den doktrin som gällde
när det kalla kriget tog slut och även när
Kuwaitkriget 1991 genomfördes. Denna
upplaga av doktrinen betonade, precis
som 1982 års version, samverkan mellan
mark- och luftstridskrafter. Det som framförallt hade utvecklats var att man betonade den operativa nivån och operationskonst. Populärnamnet på doktrinen hade
också ändrats till AirLand Operations just
för att understryka betoningen av den operativa nivån och operationskonsten. Denna
doktrin kom sedan att vara i verkan ända tills Kuwaitkriget 1991 var genomfört.
Erfarenheterna från detta krig bildade sedan grund för nästa version som gavs ut
1993.
Doktrinutvecklingen tog med de redovisade versionerna av FM 100-5 stora steg
under en tioårsperiod. Den gick från att vara styrd av individuellt verkande försvarsgrenar till ett ömsesidigt beroende. Från ut-
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präglad defensiv till utpräglad offensiv till
en mer balanserad fördelning mellan de två
stridssätten. Utvecklingen gick också från
fokusering på enskilda taktiska slag i ett
linjärt tänkande till gemensamma operationer över hela slagfältets djup.
Eftersom den operativa ledningsnivån är
placerad mellan taktik och strategi kan frågan uppstå på vilken nivå som operationer
kan genomföras. Det är lätt att jämställa
den operativa nivån med genomförandet
av operationer. Samtidigt hävdar William
S Lind i Handbok manöverkrigföring12 att
operationer kan genomföras på alla krigföringsnivåer. Det är påverkan på de startegiska målen som avgör om det är en operation som genomförs. Enligt Linds resonemang så skulle alltså ett par soldater kunna genomföra en operation om resultatet
av det de genomför på ett direkt sätt är avgörande för att delar av de strategiska målen nås. En liknande syn återfinns i FM 3-0
Operations, där det framgår att operationer kan genomföras på all nivåer om de
uppdrag som en enhet genomför bidrar till
att delar av de strategiska målen nås.
Min korta genomgång av begreppets utveckling gör inga anspråk på att visa exakt hur den operativa krigföringsnivån har
växt fram. Utvecklingen har drivits av behovet att anpassa planering och genomförande av militära kampanjer till omständigheter som ofta har förändrats, inte sällan
i snabb takt. Politik, ekonomi och sociala
förändringar skapar annorlunda förutsättningar för att genomföra militära kampanjer. Samtidigt har också tekniken utvecklats näst intill explosionsartat sedan industrialismen startade under 1700-talet.
Genomgången visar dock att utvecklingen mot att införa den operativa ledningsnivån och att skapa teorier om operationskonst verkar ha sitt ursprung i det som
först kallades operationer och då i bety-

delsen av det praktiska genomförandet av
kriget på slagfältet. Operationerna tog sedan en mer fast form, som en övergripande term för krigföring inom ramen för genomförande av en kampanj, inte minst sedan den amerikanska doktrinen FM 100-5
Operations publicerades 1939. Även om
bruket av uttrycket operationer är gammalt
så visar min korta undersökning att det var
i Sovjetunionen under 1920-talet som uttrycket på allvar började få det innehåll det
har idag. Det dröjde sedan ända till 1980talet innan den operativa ledningsnivån
och begreppet operationskonst introducerades på allvar i väst med början i USA.
Ett viktigt inslag i själva idéerna kring
den operativa nivån och operationskonst
är den självständiga ställningen för den
operativa ledningsnivån. Innan den operativa nivån skapades skedde ledning genom att den militärstrategiska nivån styrde de underlydande förbanden, inte sällan
genom detaljerade order för genomförandet. Skillnaden med den operativa nivån
blev att man kunde utöva ledningen genom uppdragstaktikens idéer. Det räckte
med att ange mål och tilldela resurser och
sedan fick den operative chefen självständigt välja hur målen skulle nås. Införandet
av den operativa nivån gjorde också den
militärstrategiska ledningsnivån mer hanterlig och begriplig. I stället för att planera för och leda mängder av förband kunde man koncentrera sig på att avgöra vilka operationer som skulle genomföras, vad
de skulle ha för mål och vilka resurser de
skulle tilldelas.

Definitioner av begreppet
operationskonst
Gemensamt för de flesta definitioner av begreppet är att det innehåller en beskrivning
av hur den operativa nivån binder ihop de
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taktiska och strategiska nivåerna av krig
föring.
I vår svenska doktrin för gemensamma
operationer står det:
Detta förhållande är dock naturligt då
många ställningstaganden inför och under en operation måste tas utifrån faktorer som talar emot varandra. Exempel på
sådana överväganden kan vara hur olika
stridskrafter ska användas för att uppnå
önskade effekter i tid och rum, vilka ofta
har inbyggda motsättningar. Att genomföra sådana överväganden och koppla
strategiska mål till taktiskt genomförande
är att utöva operationskonst.13

I Natos doktrin för operationer görs följande definition av operationskonst:
Operational art – the skilful employment
of military forces, in concert with other
agencies, to attain strategic goals through
the design, organization, integration and
conduct of campaigns or major operations – links military strategy to tactics.14

I den amerikanska arméns doktrin för operationer kan vi läsa:
The operational level links employing tactical forces to achieving the strategic end
state. At the operational level, commanders conduct campaigns and major operations to establish conditions that define
that end state.15

Om vi betraktar de ovanstående citaten, så
kan vi se att samstämmigheten är stor om
hur den operativa nivån sammanfogar de
strategiska och taktiska nivåerna. Det är
uppenbart att de gällande definitionerna
fokuserar på att beskriva hur operationskonsten ska binda ihop strategi och taktik.
Det finns även i de utländska doktrinerna
skrivningar om att det är frågan om att
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planera och genomföra militära kampanjer
och större operationer.
Vi ser också tydligt att doktrinerna från
Nato och USA är betydligt mer tydliga och
detaljerade kring hur operationskonst utövas. Den svenska doktrinen är i detta avseende mer övergripande.

Hur kan vi förklara
operationskonst?
För att nå en bättre förståelse för vad operationskonst är kan vi se på de militära enheterna som delar i ett system. En liten del
eller enhet i systemet har svårt att självständigt interagera på ett effektivt sätt med de
andra delarna i systemet utan att känna till
och kunna kontrollera det större sammanhang som systemet ingår i. Den enskilda
delen i systemet kräver styrning eller ledning från något eller någon. Det är här vi
finner rollen för operationskonst: att leda
enheterna i systemet så att uteffekten blir
högre än summan av de individuella delarnas enskilda prestationer. Därigenom blir
också en av de viktigaste uppgifterna för
operationskonsten och en av de viktigaste
delarna i begreppets innehåll att skapa synergi. Summan av de individuella delarnas
prestationer ska tillsammans bli högre än
vad de kunnat prestera när man bara adderar de enskilda delarnas prestationer.
När det gäller den ”konst” som ingår i
begreppet så kan vi förstå det bättre om vi
först förklarar vad konst är och hur vi kan
hävda att den ledning som utövas på den
operativa nivån till delar utgörs av konst.
Vetenskap skiljer sig från konst genom att
den kräver att man redovisar en metod och
hur metoden används för att komma fram
till ett resultat. Konst kräver ingen redovisning av en metod. Den handlar snarare
om att manifestera en inre idé om hur något ska genomföras, utan något krav på att
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redovisa hur idén blev till. Eftersom operationskonst ska hantera krigets fundamentala osäkerhet, kan den inte utövas som
en vetenskap. Operationskonsten ska omvandla det abstrakta till det mer konkreta.
Strategiska mål ska ombildas till en mängd
taktiska uppdrag som gör att de taktiska
enheterna kan identifiera sin roll i det större sammanhanget och bidra till att de strategiska målen nås. I detta ligger potentialen för synergier. Konsten ligger således i
att utifrån erfarenheter och kunskap få de
underlydande förbanden att verka tillsammans för att gemensamt skapa synergi.
Eftersom de strategiska målen i sig själva inte direkt leder till en logisk slutsats om
hur målen ska nås, behöver vi operationskonst för att omvandla målen till en plan
som visar hur målen kan nås. De olika taktiska enheterna blir därigenom verktyg för
operationskonsten. Utan operationskonst
skulle kriget genomföras som en mängd
taktiska strider utan något sammanhang,
där förstörelsen av motståndarens styrkor
skulle vara det enda måttet på framgång.
Operationskonsten ska förse genomförandet med riktning och mål. Eftersom operationskonsten ska hantera krigets osäkerhet,
blir lägesuppfattningen ett av dess viktigaste instrument. Den omfattar förmågan att
korrekt analysera den nuvarande situationen och att med tillräcklig precision kunna
bedöma den kommande utvecklingen. Att
kunna bedöma och besluta om vilka faktorer som kommer att påverka vår strävan
mot att nå de strategiska målen är också
en viktig effekt av en fungerande lägesuppfattning.
Tankarna om att operationskonst inte
enbart kan förklaras på vetenskapligt logiska grunder kan också återfinnas i de utländska doktrinerna. I Natos doktrin kan
vi läsa:

It embraces a commander’s ability to take
a complex and often unstructured problem and provide sufficient clarity and logic (some of which is intuitive) to enable
detailed planning and practical orders.16

Doktrinen anger att det är komplexa och
ostrukturerade problem som ska lösas
samtidigt som chefen ska skapa tillräcklig
ordning i problemet så att planering och
genomförande underlättas. I citatet kan vi
också se att man tar ställning för att delar
av problemlösandet sker på intuitiva grun
der.
I den amerikanska doktrinen så kan vi
också återfinna tankar om att operationskonst har ett innehåll som går utanför en
traditionell syn på vetenskap:
Operational Art is the application of creative imagination by commanders and
staffs – supported by their skill knowledge and experience – to design strategies,
campaigns and major operations and organize and employ military forces.17

Citatet visar att även den amerikanska doktrinen tar ställning för att operationskonsten innehåller delar som inte kan förklaras
med traditionell vetenskap. Kreativ fantasi
som paras med kunskap och erfarenhet är
faktorer som när man kombinerar dem i
ett sammanhang är svåra att förklara med
traditionella vetenskapliga metoder.

Operationskonst i krig
Som undersökningen tydligt har visat så är
det befälhavaren som utövar operationskonst. Befälhavaren använder då operativa koncept som sätts samman i en kampanj. De operativa koncepten är den teoretiska och konceptuella basen på vilken
de militära styrkorna är sammansatta och
tränade. Två exempel på operativa koncept är det ryska Deep Operations och det
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amerikanska AirLand Battle. Koncepten
innehåller också principer, förmågor och
verktyg för att planera och genomföra analyser. Koncepten ställer följaktligen krav på
utövarna av operationskonst genom sin teori, sina principer och förmågor, men den
militära befälhavaren har friheten att avgöra vilka förmågor och principer som ska
användas i den givna situationen.
Dagens operativa koncept är baserade på kunskapen om komplexiteten i modern krigföring. Det ökade tempot och stora mängder information tillsammans med
ökad teknisk komplexitet har höjt kraven
på koncept som kan möjliggör att vi kan
formera, träna och leda våra styrkor bättre
och snabbare än fienden. För att optimera
befälhavarens effekt i ett system, så erbjuder koncepten en miljö och verktyg som gör
befälhavarens roll enklare. Antalet alternativ under planering och genomförande reduceras samtidigt som metoder för planering och analys tillhandahålls. Relationen
mellan operationskonst och koncepten är
att operationskonst handlar om att planera
och genomföra kampanjer, medan koncepten tillhandahåller verktyg och ramar, både praktiska och teoretiska, för att kunna
göra det.
Är operationskost ett användbart begrepp?
Dagens militära värld blir alltmer komplex med avancerade tekniska system och
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stora mängder information samtidigt som
striderna kan pågå dygnet runt i alla tre
dimensioner i ett växande tempo. För att
hantera allt detta behöver vi operativa
koncept som kan hjälpa oss att fokusera
våra ansträngningar och vi behöver operationskonst för att kunna genomföra intelligenta kampanjer för att besegra våra opponenter. Införandet av den operativa nivån
och operationskonsten har skapat en tydligare ordning och ansvarsfördelning när
vi ska genomföra vår militära verksamhet. Operationskonst är därför ett högst
meningsfullt och användbart begrepp. Det
hjälper våra befälhavare att sätta in sina
ansträngningar i ett större sammanhang
och att använda våra militära styrkor på
ett effektivt sätt för att nå de strategiska
målen. Det hjälper os också att skapa synergi där uteffekten av våra ansträngningar är större än summan av de individuella
delarnas verksamhet.
Medan strategin ofta handlar om resursfördelning och taktik mer avgörs av kvaliteten på enheterna i bred mening, så är
det på den operativa nivån och inom operationskonsten som det finns ett större utrymme för kreativitet, fantasi och innovativt ledarskap.
Författaren är överstelöjtnant och ledamot
av KKrVA.
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Per Albin utan åthävor
av Olof Santesson

i utsatt läge stod han stadig. Per Albin
Hansson brukar räknas till de stora bland
svenska statsministrar, många skulle säga
den störste. Han delar förutsättningarna med de tre mest hyllade amerikanska
presidenterna – Washington, Lincoln och
Franklin Roosevelt. Det var i rollen av ledare i krig de fick sin rangplats; i svenskens
fall som regeringschef de år när Sverige låg
inringat och hotat. Efternamnet behövdes
inte, han var ”Per Albin”.
De vittnesbörd som denne socialdemokratiska ikon lämnat efter har tidigare utnyttjats av forskare. Åtskilligt har ofta citerats, t ex orden om vår goda beredskap vid
andra världskrigets utbrott. Till de mest
kända formuleringarna, som i ett nötskal
fångar småstatens behov av realism hör
dessa ord från den 18 juni 1940: ”Så bröts
vår kära och strikt hålla neutralitetslinje av
insikten om det orimliga i nuvarande läge
att taga risken av ett krig!”
De skrevs i och med att Sverige gick
med på tyska transiteringar till det ockuperade Norge. Anteckningen, som naturligtvis finns med i utgåvan av de handlingar som nu har getts ut genom en veteran
från regeringskansliet1, ger mersmak på
vad mer som skulle kunna vittna om Per
Albins vånda inför de beslut som han hade att fatta under andra världskrigets beredskapsår. Men sanningen att säga är det
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tunnsått med uttryck för känslostämningar.
Åthävor saknas.
Hos Per Albin skymtar inte det minsta
behov av rättfärdigande eller lust att skriva för eftervärlden. Försvarsminister 1920,
partiordförande 1925, ordförande i den
socialdemokratiska riksdagsgruppen 1926,
statsminister 1932 till 1946 (med ett kort
avbrott sommaren 1936) hade han en robust politisk erfarenhet och ger inget intryck av att ha haft några problem med
självförtroendet. När han vid nyår 1940
gör ett mer systematiskt försök att göra en
notering varje dag beskriver han det själv
snarast som att något borde han ju ändå
sätta på pränt kring allt det som han är
med om.
Kontrasten till Tage Erlander, efterträdaren som statsminister, är påfallande. Denne
skriver flitigt, ibland så fort han får något
ögonblick över. När den erlanderska sviten började utges överraskades många också av den ofta giftiga kritiken mot kolleger
och medarbetare. Erlander ville skriva av
sig, lätta på trycket. Många läsare skojar
litet över hans ständiga pyssel med den egna hälsan, dessa oändliga fall av snuva och
dålig mage. I sanningens namn oroar han
sig också för sin Ainas ork och hälsa.
Erlander går gärna på teater, han läser
mycket, och som sant intellektuell oroar
han sig mycket för sina egna framträdan-
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den. De recenseras ständigt, oftast negativt.
Den sexton år äldre Per Albin tillhör en tidigare och kanske tryggare politikergeneration, skolad under de socialdemokratiska genombrottsåren. Hans dokumenterade läsning är en eller annan deckare. Han
går på bio och landskamper i fotboll, spelar bridge och ännu mer intensivt bowling.
Någon enda gång säger han sig ha haft magont och lite feber. Egna framträdanden
recenseras inte, ett undantag från januari
1943 kan nämnas, då ungdomsförbundet
vill ge ut ett anförande som broschyr: ”det
måste ha varit ett bra tal”.
Anteckningarna är notisartade, i stort
sett utan kommentarer; egna ställningstaganden, känslor och motiv anges sällan.
Omdömen om andra saknas. Till det mest
personliga hör dagsboksförfattarens glädje över att få sova ut och ligga och dra sig.
Vid ett tillfälle berättar han belåtet om att
ha kunna tillbringa tretton timmar i sängen.
(Här är vi långt ifrån Margaret Thatcher
som beskrivs ha nöjt sig med tre-fyra timmars sömn om dygnet.)
Anmärkningsvärt väl verkar Per Albin
som den obestridde socialdemokratiska
hövdingen ha funnit sig tillrätta i samarbetet med andra partier i den verkligt breda samlingsregeringen. Ibland anser sig
han inte ha något särskilt att berätta, ”har
tappat lusten”. Mest sammanhänganden
är noteringarna 1940–1942; 1943 blir det
mer sporadiskt. Man får som läsare anstränga sig litet för att se vad som rör sig
bakom statsministerns notiser från det stora skeendet under andra världskriget.
Materialet ger i alla fall en påminnelse om att den svenska regeringen inte saknade underrättelser om vad som var i görningen. Det gäller såväl dagarna före det
tyska överfallet på Danmark-Norge den
9 april 1940 som tiden innan Hitler vid
midsommartid 1941 utlöste anfallet mot

Sovjetunionen (Operation Barbarossa). I
det senare fallet avviker materialet från
rutinen med faktiskt flera sidors redovisning av hur det gick till när Per Albin, mot
den egna socialdemokratiska riksdagsgruppens innersta önskan, lotsade igenom ett
svenskt godkännande av transiteringen av
en tysk division genom Sverige för stridsinsatser sida vid sida med Finland i det nya
kriget mot Sovjetunionen.
Det hade annars givetvis varit av historiskt värde att få mer av inblick i hur
Sveriges statsminister tänkte i andra kritiska lägen, som vid mobiliseringen av krigsmakten dagarna efter den 9 april 1940 och
då oroande rykten om tyska planer aktualiserade militära beredskapspådrag (februarikrisen 1942, marskrisen 1943), slutligen
sommaren 1943 då Sverige efter tyska bakslag på östfronten morskade upp sig och
sade upp transiteringsavtalet med tyskarna. Återkommande bekymmer gav dragkampen mellan Storbritannien och Nazi
tyskland om de s k kvarstadsbåtarna.
När britterna i juni 1940 uppbringar
svenska jagare inköpta i Italien visar Per
Albin för en gångs skull ilska och kallar
tilltaget för ”oerhört”, med det karaktäristiska tillägget: ”men man får hålla huvudet kallt”. Statsministern kände väl den
chef som tvingades böja sig för den brittiska övermakten, kommendörkaptenen av
2. graden Torsten Hagman, som hade varit
hans adjutant under försvarsministertiden
och fanns med i hans bridgegäng. Ändå inte ett ord av känsla för vännens predikament.
Intressant är hur tätt ”Madame” (d v s
den sovjetiska ministern Alexandra Kollon
tay) dyker upp i noteringarna inte bara när
det gäller trekantsrelationerna FinlandSovjetunionen-Sverige, men tyvärr finns i
övrigt väldigt litet som påminner om hur
starkt Finlands läge tidvis präglade svenska
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överväganden (beroende på luckor i dagsboksskrivandet). Om nyckelrelationerna
med utrikesmininistern Christian Günther
säger regeringschefen föga; någon gång beskrivs denne som mer orolig än han själv.
Statsministern läser rapporter från en
”mycket initierad sagesman” om tyska generalers vikande förtroende för Hitler och
kommenterar med politikerns känsla dennes tystnad: ”Är det inte det säkraste tecknet på nedgång i Hitlers stjärna, att han
just nu avstår från att tala direkt till sitt
tyska folk?” Detta så tidigt som i januari 1943.
Fast det mestadels endast antyds, saknar
krigsårens Per Albin ingalunda insikter i
militära och militärstrategiska frågor. Inför
nationen står han som garant för en av tidigare sangvinisk politik framjagad beredskap och upprustning. Men annat ligger
honom närmare om hjärtat. När kriget är
slut återvänder han till Sverige modernisering, sociala reformer och folkhemmets
fortsatta byggande.

Not
1.

Per Albin Hanssons anteckningar och dagböcker 1929–1946. Utgivna genom Ulf
Larsson, Kungl Samfundet för utgivande av
handskrifter rörande Skandinaviens historia, Handlingar del 34, Elanders, Stockholm
2011.
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Landet och han hade haft tur. Som han
själv ser det och skriver behövde svenska
folket för den skull inte gå omkring med
mindervärdeskänsla: ”Vi har gjort vårt. Vi
har fört kampen på vårt sätt.” Han hade
verkligen gjort det på sitt sätt, och när allt
var över och andra tröttnat på samlingsregeringen fann han sig i det. Han såg fram
emot att, nu i spetsen för en rent socialdemokratisk regering, gå vidare som den
svenska moderniseringens landsfader.
Men åren av anspänning och statsministerns oförmåga att i sin livsföring slå av på
takten har tagit sin tribut. Söndagen den 6
oktober 1946, nära sitt hem i Ålsten klockan halv två på morgonen, avlider Per Albin
Hansson på perrongen för spårvagn 12.
Han skulle fylla 61 år.
Författaren är ledamot av KKrVA.
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En försvarsmakt i förändring och
anpassning
”Ofreden vinns mellan krigen”

av Stephan Persson Tyrling

israels erfarenheter efter det andra
Libanonkriget år 2006 ledde omedelbart
till ett beslut om att reformera hela den israeliska försvarsmakten, IDF. Tidigare vald
väg, där lågintensiv krigföring var tydligt
framträdande inom utbildning och materielanskaffning, visade sig under nämnda krig vara felaktig.1 Förbanden saknade förmåga att strida mot en organiserad fiende med avancerad taktik och effektiva kort- och långräckviddiga vapen.
Försvarsmakten inledde direkt efter kriget
en omfattande reform som initialt genomfördes under två år, men som är under fortsatt utveckling.2

Reformen ”Back to Basic”
Utgången av det andra Libanonkriget var
inte tillfredställande för Israel och dess
försvarsmakt. En kommission tillsattes
(Goldstone Commission)3 för att tidigt dra
viktiga erfarenheter av kriget, vilka sedan
skulle leda till förbättringar. Resultatet
blev en genomgripande personalrotation,
där även högt uppsatta personer inom IDF
som lyckats mindre väl under kriget, ersattes med sådana utan belastning från kriget.
General Gabi Ashkenazi utnämndes till
”Chief of Staff”, CoS (motsvarande ÖB)
och fick i uppdrag att reformera IDF på
två år. Den nye överbefälhavaren benämnde sitt program ”Back to Basic”. Reformen

omfattade en mängd åtgärder från hårdvara som infrastruktur och materiel till filosofiska tankar om hur en doktrin skall vara
vägledande för en självständig stats försvar.
Före andra Libanonkriget var Israel och
IDF på samma väg rörande utvecklingen
av sitt försvar som flera av västerlandets
stater och försvarsmakter är just nu. Efter
kriget fattades avgörande beslut om framtida utveckling baserat på erfarenheter från
kriget och potentiella framtida fiender.

Identitet
Före frihetskriget 1948 skapades IDF, under ledning av Ben-Gurion, med rester av
Haganah, Palmach (judiska frihetsrörelser)4 och veteraner från de allierades sida
under andra världskriget. De blev en avgörande faktor för den fortsatta existensen av
staten Israel. IDF fick därmed en total integrering i samhället, som visade sig vara en
betydande framgångsfaktor. IDF hade en
identitet, inom organisationen och i samhället som motsvarade befolkningens förväntningar och vad som ansågs krävas för
att försvara en suverän stat och demokrati.
Efter Yom Kippurkriget (Oktoberkriget)
1973 och fram till 2006 präglades IDF:s
utbildning av lågintensiva konflikter och
upprorsbekämpning. Utbildningen, som
styrdes av denna typ av konflikter, ledde till en kulturförändring som successivt
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ändrade förhållningsätt till metoder att föra strid och som avvek från de som gällde
från 1948. Förmågan att genomföra strid
i brigad, med mekaniserade förband utövande uppdragstaktik inom ramen för manöverkrigföring, som varit ett adelsmärke
för IDF sedan år 1948 (Suezkriget 1956,
Sexdagarskriget 1963 och ockupationen
av Libanon 1978), föll i glömska. Från
”första Libanonkriget” år 1982 (med efterföljande ockupation av södra Libanon
fram till år 2000) och ”första Intifadan”
som påbörjades år 1987 och fram till
”andra Libanonkriget” år 2006 genomfördes i princip inga krigsförbandsövningar.
Utbildningen av soldater var bara inriktad
på lågintensiva konflikter. IDF identitet hade förändrats från en försvarsmakt till en
polismakt.5

Förankring
Uppfattningen om IDF som hade varit en
del av folksjälen fram till första Intifadan
och uttåget ur Libanon förändrades sakta från att ”bara finnas där” till näst intill en belastning för samhället. Från 2005
och framåt reducerades antalet självmordsattacker, enligt Israels regering6 på grund
av ökade säkerhetsåtgärder. Som exempel
kan nämnas nya övergångar mot Gaza och
den omdiskuterade ”muren” eller ”säkerhetsstängslet” som Israel benämner den.
Huruvida ”muren” eller ”stängslet” varit
till förfång eller fördel vad avser säkerheten
för Israel i stort kan diskuteras. Resultatet
blev under alla omständigheter en ökad
inre säkerhet (självmordsattackerna minskade väsentligt från 2006 och framåt, jämfört med tidigare). Utan påtagligt hot och
en världsekonomi som krävde uppoffringar av alla länder betraktades IDF som en
belastning och för första gången i Israels
historia infann sig ett motstånd till att göra
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allmän värnplikt. IDF övervägde på grund
av ekonomiska skäl att avkorta värnpliktstiden från tre till två år för män och från
två till ett år för kvinnor.
Hezbollah7 utnyttjade IDF försvagade ställning i samhället under kriget och
utsatte befolkningen i norra Israel för en
ständigt pågående raket- och granatkastarbeskjutning. Rörelsens analys av IDF:s
försvagade ställning i samhället visar på
avancerat tänkande och strategiska kunskaper. Hezbollah valde inte endast militära mål utan kunde rikta sin energi mot
samhällsfunktioner och ideologiska parametrar som på sikt hade syftet att påverka samhället och bryta ner motståndsviljan
hos motståndaren. Resultatet uteblev inte.
IDF kunde inte försvara landet och förtroendet sjönk ytterligare, speciellt bland de
hundratusentals invånare som var tvingade att evakueras från de norra delarna av
landet.8
Reformen innebar att värnpliktstiden inte förkortades utan den blev i stället längre.
För kvinnor som nu fick tillträde till stridande befattningar blev det tre år, precis
som för män, och för kvinnor i icke stridande befattning kvarstod två år. ”Homefront
Command”, ett aktivt i samhället väl integrerat förband, fick nya utmaningar och
övades ständigt i uppgifter som skulle hantera hot eller katastrofer som kunde drabba civilbefolkningen. Med fokus på stöd
till befolkningen och integrering i samhället siktade reformen målmedvetet på att
öka motivationen att tro på och se på IDF
som försvarare av staten Israels frihet och
demokrati. Infrastrukturellt genomfördes
en plan som innebar att en decentralisering
av förband och militära skolor påbörjades.
Så byggdes det i hela landet för att IDF
skulle kunna erbjuda arbete för både militärer och civila på platser ute på landsbygden. Som exempel kan nämnas ett helt
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nytt utbildningscentra i norra delen av
Negevöknen (Mitzpe Ramon) omfattande
både akademisk och praktisk utbildning.9
Som kuriosa kan nämnas att IDF ansvarar för del av skolutbildningen under värnplikten. Alla som genomfört sin militärtjänst (obligatorisk allmän värnplikt, med
få undantag för vissa minoritetsgrupper)
har godkända betyg från lägst motsvarande andra året i gymnasiet.

Koncept
Reformens ansvariga förstod att framtidens strid var mångfacetterad och krävde
en avsevärd mängd kunskap inom ett stort
antal områden. IDF beslutade att olika
”koncept” för dessa områden var lösningen på att möta mängden hot från framtida
motståndare. ”Back to Basic” innebar att
kända metoder som visat sig framgångsrika förr skulle bilda grunden för dessa
koncept.10
ÖB Ashkenazi valde att lägga följande
grunder för reformen;
• återta konventionell krigföringsförmåga
inom IDF,
• återta den manöverskicklighet som tidigare präglat IDF markförband,
• intensifiera övningsprogrammet så att
inneliggande soldater och reservister kan
bilda dugliga förband,
• reformera utbildningssystemet,
• återinföra och utbilda på manöverkrigföring och uppdragstaktik.11

Innehållet i koncepten som nämns ovan är
hemliga, men en del av de områden som
omfattas kan beskrivas. Marktruppernas
betydelse hamnade i fokus, och nu genomlystes IDF organisation, materiel, uppträdande, utbildning och övningsprogram. In
fanteriets förmåga i urban miljö måste öka,

vilket då också kräver anpassad utrustning.
Hierarkisk organisation med brigadstruktur infördes till skillnad från den som tillämpats under perioden med lågintensiva
konflikter, då organisationen var av matrisstruktur både avseende ledning och på
fältet. Med många olika koncept krävs en
förbandsstruktur som innebär en trygghet
för den enskilde i sin kunskap om var man
hör hemma. Först då soldaten eller officeren kände igen sig i sitt sammanhang ansågs man skickad att delta i komplicerade
taktiska insatser eller operationer. Ökad
och förändrad kapacitet och tillgänglighet
på underrättelsefunktionen på alla nivåer
ansågs vara en nödvändighet för att uppnå
underrättelseöverlägsenhet.
Erfarenheten hade visat att även om underrättelser fanns inom delar av den egna
organisationen saknades både kultur och
funktion för att delge underrättelsen till de
enheter som var i behov av dem. För att
uppnå önskad underrättelseöverlägsenhet
krävdes alltså en genomgripande förändring av inhämtning såväl som delgivning
av information och underrättelser. Ett antagande var att det traditionella slagfältet
inte längre existerade utan IDF var i framtiden tvingat att ta hänsyn till civila i en pågående insats och även under eldstrid.
Utbildningen i lågintensiv strid hade inte tidigare omfattat defensivt uppträdande mot en irreguljär motståndare. Det visade sig att Hezbollah var så väl organiserad och så modernt utrustad att rörelsen var kapabel att genomföra offensiva
insatser. IDF saknade förmåga att hantera
en offensiv irreguljär fiende, och här krävdes således utbildning och taktikutveckling. Utbildningen av krigsmän poängterades och det måste ställas krav på en militär baskunskap och på grundförmåga att
kunna delta i en insats eller operation.12 Då
den kunskapen är etablerad kan den taktis143
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ka och operativa konsten ges utrymme utan att ta kapacitet från soldater och befäl
i strid. En insikt som betonades är att risken för vådabekämpning blir ett ökat hot
i en komplex urban miljö. Nya metoder
krävdes för att undvika skador och förluster från egna förband. Förmågan att ständigt ta åt sig erfarenheter var också viktig.
Därför behövdes det inrättas en funktion
för erfarenhetshantering och bearbetning,13
som under pågående konflikt, på högsta
nivå kan genomföra taktiska och operativa
förändringar. Enheten skall särskilt fokusera på ledning av markförband.14

Doktrin
”No doctrine is better than a bad doctrine” menade den israeliska doktrinexperten
Dan Fayutkin15 och satte därmed en kvalitetsstämpel på doktrinarbetet. Doktrin
utvecklingen hade under perioden med fokus på lågintensiva konflikter fått en undanskymd plats i IDF:s utveckling eftersom
de insatser som genomfördes var av taktisk
polisiär karaktär och krävde inte särskild
strategisk eftertanke. De israeliska doktrintänkarna16 menar att i och med reformen
är en doktrins utveckling basen för hur en
försvarsmakt sedan kan utformas och agera i krissituationer samt skapa trovärdighet.17 Det israeliska doktrinarbetet bygger
på grundläggande erfarenheter som är kända framgångsfaktorer. Dessa prövas ständigt efter det att man konstaterat att utvecklingen av en doktrin måste vara lika
kontinuerligt pågående som utvecklingen
av förmågor och organisation.18
Kunskap om den egna försvarsmaktens
identitet, betraktat utifrån och inifrån är
grunden för studier och utveckling av en
doktrin. Då en gemensam syn på identiteten föreligger studeras alla relevanta länders doktrin, med egna förutsättningar i
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fokus. Väsenligt är att både teoretisk och
praktisk kunskap tas till vara, framför allt
inom den egna organisationen. Det är inte
fel att ”klippa och klistra” om det för den
egna doktrinen föreligger relevanta inslag
i andra doktriner. Doktrinen måste vara
överskådlig och det finns olika strukturer
för en doktrins sammanställning att välja mellan. Viktigt är att alla officerare och
soldater känner igen sig och kan ta åt sig
av informationen.19
En J-struktur är exempel på uppbyggnad av dokumentet som kan användas.20
Strukturens enkelhet är viktig eftersom
innehållet bestående av ett stort antal operativa principer mer eller mindre sammanhängande kan te sig komplicerat.21 Ur ett
strategiskt perspektiv följer de ”operativa principerna” som variabler av de strategiska metoderna. Med de många typer
av möjliga fiender, som behärskar allt från
hög- till lågintensiva konflikter, är de operativa principerna många och därmed inte
helt enkla att underlätta för läsarna att ta åt
sig. En enkel struktur underlättar för samtliga att tillägna sig kunskapen.22 Slutligen
kan man konstatera att det ställs hårda
krav på dem som arbetar med att ta fram
en doktrin. Mångåriga studier vid framträdande institutioner och universitet samt relevant publicering är en förutsättning för
att antas till de enheter där doktriner produceras. Ett homogent dokument skall levereras till försvarsmakten och den politiska ledningen, skriven med ”en penna”. (J3
och J5 skrev doktrinerna och J7 användes
för att ”certifiera” förband som hade lärt
sig de nya doktrinerna).

Organisation
General Ashkenazi ansåg att det krävdes
utveckling av en brigadstabs- och brigad
struktur, omfattande processer, personal
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och utbildning, för att kunna operera inom
hela breddan av krigsscenarier. Kapaciteten
att leda över lång tid (veckor, månader), integrering av underrättelsetjänsten, att hantera civila i en krigszon och att hantera
realtidsinformation i brigadstaben samtidigt som C4I23 implementeras i hela IDF,
blev en väsentlig del av ”Back to Basic”utvecklingsområden.24
Hierarkier var en väsentlig fråga att lösa.
Genom reformen ”Back to Basic” skulle
IDF organisatoriskt, i krig som i fred, inta
en tydlig hierarki. Samtidigt skulle taktisk
ledningen inte utövas i en hierarkisk ordning. Manöverkrigföring med uppdragstaktik är att föredra, dock med tydliga hierarkiska och organisatoriska omgivningar så att varje soldat och officer kan känna igen sig i en trygg omgivning. Absolut
auktoritet kan leda till misstag. Det är viktigt för en chef att pröva sig själv med synpunkter från andra.25 Att ta fram en trovärdig planeringsprocess som i stort speglar det verkliga genomförandet av operationen är en avgörande framgångsfaktor.
Utmaningen är att hantera alla osäkerhetsfaktorer, men ändå göra planen så enkel
att den tillåter deltagande förband att agera inom uppdragstaktikens ramar.
Det kan vara problematiskt att samtidigt utveckla och använda sina försvarsstyrkor.26 Försvarsmakter som har valt att
utveckla ett insatsförsvar där själva insatsen och utbildningen för att medverka i
densamma normalt kräver all tillgänglig
kapacitet saknar därmed kapacitet att genomföra övningar inom ramen för reguljär
krigföring i brigadstruktur. Utvecklingen
av förband kan då bli lidande i den nationella försvarsuppgiften. IDF valde att bibehålla personalredundans i form av värnpliktssystem i kombination med ett reservistsystem. Under de två år som reformen
genomfördes pågick en ständig krigsför-

bandsövning, där förbanden avlöste varandra. I förbanden, ingående i brigadstrukturer, övades all inneliggande personal samt
reservare i omgångar. Med så väl övad personal kunde IDF lösa sina ”skarpa” uppgifter i låg- och mellannivåkonfliktscenario,
genom ett avlösningssystem fördelat över
tiden. Brigaderna roterades från övning i
norr till skarpa uppdrag i söder inom planerade tidsintervaller.
Reformen inom IDF återskapade manöverkrigföringsförmåga och ett uppdragstaktiskt synsätt. Betrodda värden anpassades till nya miljöer. Mekaniseringen var en
viktig del, där anpassningen till nya operativa principer inom krigföringen var minst
lika viktig. Man kan betrakta dessa som
grundstenar i förändringen, men den mentala förändringen var kanske den som bidrog mest till att det var möjligt att genomföra en så omfattande reform på så kort
tid. IDF byggde nya skolor för värnpliktiga och underofficerare samt gjorde om
utbildningen från lägsta till högsta nivå.
Återskapandet av en identitet, en gemensam försvarsvilja och synen på IDF som
landets försvarare var förutsättningar för
att få gehör för reformen. I en försvarsbudget som egentligen inte tålde mer påfrestningar gjordes omprioriteringar från dyra
inköp till utbildning med tillräckligt avancerad materiel.27

Fienden din ”rival”
IDF valde att omdefiniera sina motståndare i en konflikt. Begreppet ”rival” användes
för att understryka förändringen. För att
förstå och ta åt sig kapaciteterna hos rivalen behövde man ett nytt sätt att se på sina
egna kapaciteter och förmågor.28 Genom
att omdefiniera en abstrakt fiende kunde
IDF öppna begreppet och därmed bättre
förstå vilka framtida förmågor som skulle
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krävas av försvarsmakten och den politiska ledningen. Hezbollah hade visat att angreppet på staten var betydligt svårare att
hantera än den militära striden. Genom att
påverka befolkningens förhållande till IDF
hade Hezbollah skapat misstro i samhället
som i sin tur kunde leda till en krigströtthet och därmed framtvinga en ofördelaktig eller existentiellt allvarlig situation för
hela staten. IDF kunde genom att omdefiniera fienden överväga alla samhällsfarliga aspekter, som ansågs omfatta alla konfliktnivåer. Genom att även acceptera att tiden mellan krig är förberedelser för krig,
menar IDF att flera av rivalens metoder är
verksamma alltid, även i fred.
Det är väsentligt att den egna inriktningen inte anpassas till en motståndare utan
bygger på egna kapaciteter med variationer för olika nivåer av konflikter. IDF föredrar nu därför att se på sina motståndare ur andra aspekter, eftersom man som
regel utmanar varandra om värden (emotionella, territoriella eller materiella, som
ger en filosofisk dimension till begreppet).
Med rivaler som Hezbollah bör man naturligtvis inte definiera sin modell av krigföring eftersom Hezbollah, trots att det är
en icke statlig organisation, har stridskapacitet och organisation som om rörelsen
vore en stat. Motståndaren har därmed kapacitet att strida i samtliga konfliktnivåer
samtidigt.
Att med tydliga etiketter dela in sätten
att operera kan leda till ett stelt uppträdande i såväl ledning, planering som genomförande. Det vore att ge sin rival en fördel. Att skapa en planeringsmodell där tiden är en tyngdpunkt och fokus vilar på
flera kapaciteter kan vara ett hjälpmedel
som går att använda för att åstadkomma
ett flexibelt och varierat operativt tänkande. Genom att använda planeringsmodellen skulle man då erhålla utfall som kan
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ligga till grund för det mest fördelaktiga
sättet att genomföra en operation, vad avser koncept och tid. IDF har, på grund av
Israels begränsade strategiska djup, lilla
yta och med relativt ringa folkmängd behov av att vinna segrar tidigt och undvika strid på eget territorium. Insatsens tidpunkt såväl som operationens utsträckning
i tid anses därför väsentlig, vilket också visat sig historiskt i de krig Israel utkämpat
(korta och intensiva krigsförlopp).29
Accepterar en försvarsmakt begreppet
rival i stället för fiende, ställer det krav på
en reformerad underrättelsetjänst och alla
sorters nätbaserade former av krigföring.
Slagfältet är då hela samhället och dess
funktioner. Den motståndare eller rival
som man kan förväntas möta på det framtida slagfältet har en avsevärt mer komplicerad natur och struktur än tidigare motståndare. Rival är ett nytt existentiellt och
filosofiskt sätt att framställa och betrakta en opponent i en konflikt som har sin
grund i att man inte uppfattar fienden som
en solitär utan en helhet som avser förändra alla existentiella villkor enligt sina egna värderingar. De värden man kämpar
om och för är en förutsättning för den egna kulturens överlevnad. Rivalens förmåga
omfattar kapaciteter som sträcker sig från
lågintensiva via mellanintensiva till högintensiva konflikter.30

Avslutning
Det går att dra viktiga slutsatser av IDF:s
reformarbete. För det första försäkrade sig
IDF om vilken identitet som var den riktiga och därmed också grunden för folkförankringen och befolkningens förtroende. För det andra analyserades det moderna krigets komplexitet. För att försvara sig
mot alla konstaterade hot krävdes förmågor som delades in i ”koncept”. Dessa var
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anpassade för att man skulle kunna försvara sig i samtliga hotmiljöer. För det tredje
valde IDF att använda en ständigt levande doktrin som instrument för utvecklingen av sin organisation och dess förmågor.
Doktrinens koncept prövas hela tiden i
förband och staber för att kontrollera realismen och i förlängningen påverka förbandsutvecklingen. För det fjärde valde
IDF en hierarkisk brigadstruktur både för
förband i utbildning under fred och stridande förband. Att leda på alla nivåer och
utkräva ansvar ansågs vara en nödvändighet för fortsatt utveckling. För det femte så
för ändrade IDF synen på sin fiende. Det

moderna krigets slagfält omfattade hela
samhället med dess befolkning. De framtida krigen är existentiella. Angreppen sker
på hela samhällets funktioner med dess ursprungliga värderingar. Din fiende blir din
rival, som krigar om landets och befolkningens framtida existens.
IDF:s reform efter det andra Libanon
kriget kanske är en framgångsväg för flera
mindre staters försvarsmakter.
Författaren är överstelöjtnant i flygvapnet,
var 2005–2010 försvarsattaché i Israel och
tjänstgör idag vid FHS.
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Ett försvar grundat på Den Hårda Kärnan
av Lars G Persson, Bengt Lönnbom och Jan Wickbom

sovjetunionens upplösning under den
senare delen av 1980-talet och slutliga fall
den 1 januari 1992 ändrade radikalt förutsättningarna för den dåtida säkerhets- och
försvarspolitiken i Väst inklusive Sverige.
Ryssland ansågs inte vara i stånd att under överskådlig tid iklä sig sin föregångares roll som supermakt. Det aktuella hotet
mot Väst bedömde man främst vara kopplat till att fientliga krafter i omvärlden skulle försöka skära av västländernas försörjning med energi och övriga viktiga råvaror.
Attentatet mot World Trade Center den 11
september 2001 ansågs bekräfta styrkan i
oviljan mot Väst och därmed också understryka bedömningen att det förelåg ett reellt hot i energi- och råvarusammanhang.
USA manade till militär samling i Väst
för kamp mot vad som kom att kallas den
internationella terrorismen. En sådan samling kom också till stånd men med reservationer från en del håll. Vi i Sverige gick
långt i anpassning under åberopande av
vikten av solidaritet för det gemensamma
bästas skull. Vi lämnade värnpliktsystemet
och övergick till en personalförsörjning via
frivillighet. Åtgärden bedömdes öka vår
förmåga att med kort varsel delta i internationella militära insatser med för ändamålet väl utbildade förband. Av samma skäl
tillämpade vi Natos medel och metoder för
ledning, samverkan m m.

Våra förband för utlandsinsatser ansågs
även vara grunden i vårt försvar mot ett
eventuellt angrepp mot hemlandet.

Nya tider, nya förutsättningar
Vid inledningen till det nya seklet kom alltfler till insikt om att den internationella terrorismen kanske ändå inte var huvudproblemet för världens säkerhet. Två andra
förändringar bedömdes ha större betydelse.
Den ena var att vår planets tillgångar av
för mänskligheten viktiga resurser inte är
outtömliga. Tvärtom är det redan idag ont
om färskvatten, livsmedel, gödningsmedel, energiråvaror och viktiga metaller och
bristerna ökar med tiden.1 Vidare kan pågående klimatförändring påverka det globala nederbördsmönstret. Följden kan bli
ett migrationsmönster som kraftigt avviker
från det vi har varit vana vid.
Den andra förändringen var de tydliga tecknen på att världen är på väg att bli
multipolär med inte bara ett par ekonomiska/militära stormakter utan flera. Detta
förhållande i kombination med bristproblematiken ovan öppnar för en svåröverskådlig konkurrenssituation.
Beskriven framtid existerar inte idag annat än i begränsad omfattning. Den är heller inte bestämd en gång för alla. Den kommer att fortlöpande skapas av människor
och bygga på mänskliga beslut liksom brist
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på beslut. Vad bakomliggande beslutsunderlag kommer att innehålla vet vi inte särskilt mycket om idag. Detta är både en styrka och en svaghet. Styrkan är att öppenheten bör kunna öka för att behandla även
betydande förändringar jämfört med dagsläget. Svagheten ligger i motsatsen nämligen att osäkerheten kring utvecklingen i
huvudsak leder till en extrapolering av dagens strukturer och synsätt.
Det är sannolikt att insikten om de
kommande problemen förr eller senare leder till åtgärder på den internationella arenan. Åtgärderna kan komma att vidtas av världssamfundet eller av enskilda eller samverkande alternativt konkurrerande
stater. Det går inte att välja ut ett av alla
möjliga utvecklingsalternativ som det sannolika eller mest sannolika. Det går heller
inte att behandla alla tänkbara utvecklingar. Inriktningen bör i stället vara att söka
några tänkbara och samtidigt intressanta
typalternativ. På det sättet kan man försöka skapa ett underlag för att stödja våra
beslutsfattare i deras analyser av och beslut inför och i den utveckling som visar sig
bli verklighet.

Några alternativa
omvärldsutvecklingar
Inget av de tre utvecklingsalternativ som
översiktligt skisseras nedan gör anspråk på
att vara den troliga framtida utvecklingen.
De bör i stället betraktas som ett försök
att i breda kvalitativa termer beskriva tre
olika begynnelseskeden och hur dessa kan
komma att utvecklas över tiden.
I det första utvecklingsalternativet präglas närtiden efter 2014 av i stort samma
synsätt i Sverige som gällt under de senaste åren. Inte heller uppstår några väsentliga
negativa förändringar i relationerna mellan
världens stormakter. Risken för ett militärt
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anfall mot Sverige bedöms därför vara försumbar både i närtid och på längre sikt.
Bedömningen torde stärkas om både
Ryssland och USA i mer eller mindre samförstånd skulle vända sig bort från Europa
under en tid och i stället satsa på att bevaka sina intressen i östra Sibirien respektive
västra Stilla Havs-regionen. Samtidigt kan
en sådan utveckling påverka maktbalansen
och den inre sammanhållningen i EU negativt.
De globala problemen med kommande
bristsituationer av olika slag ägnas hos oss
ett förstrött intresse och leder inte till konkreta åtgärder av betydelse.
Det militära försvaret har utlandsinsatser tillsammans med andra som huvuduppgift. Personalförsörjningen sker inom ramen för nuvarande system med frivillig rekrytering. De problem som eventuellt uppstår att få tillräcklig numerär och personell kvalitet i förbanden planerar man möta med t ex omfördelning av medel inom
försvarsramen, minskning av organisationen e t c.
Efter några år ökar den internationella uppmärksamheten på de problem som
de kommande globala bristsituationerna
för med sig. En viss oro börjar sprida sig
hos vår politiska ledning liksom hos våra säkerhetsansvariga myndigheter. En hel
del åtgärder vidtas för att öka beredskapen inför en eventuell försämring av läget.
Åtgärderna begränsas dock till att ske inom ramen för gällande inriktningar och organisation.
För Försvarsmakten innebär det att personalförsörjningen på frivillig basis liksom
prioriteringen av insatsförband kvarstår.
Dock torde en höjd beredskap och en förstärkning av skyddet av viktiga objekt och
funktioner te sig naturlig.
Alldeles mot slutet av den första femårsperioden efter 2014 börjar signalerna om
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en risk för försämring av det globala säkerhetsläget bli alarmerande. En febril verksamhet startar för att definiera Sveriges positionering i det nya läget. Bland annat kan
en förstärkning av skyddet av militära resurser genom spridning m m komma att
övervägas.
I det andra utvecklingsalternativet står
det från början klart att det mönster i stormakternas inbördes relationer, som kan
ses början på redan idag i t ex Afrika och
Asien, kommer att fortsätta och sannolikt också förstärkas. Det innebär att stormakterna söker skaffa sig kontroll eller åtminstone starkt inflytande över de resurser
i världen vilka allt tydligare framstår som
bristvaror eller som på annat sätt är betydelsefulla. Till det senare slaget hör t ex
transportleder mellan produktions- och
marknadsområden.
Stormakterna kommer sannolikt att
agera så att de i det längsta kan undvika
militära konfrontationer direkt sinsemellan. Det skapar i en första fas från 2014
och kanske 4-5 år framåt ett mönster som
består av att berörda stormakter var för
sig eller med eventuellt stöd av någon eller några mindre aktörer snabbt etablerar
en politisk, ekonomisk och i tillräcklig utsträckning också militär närvaro i områden som är eller kommer att bli intressanta
från resurssynpunkt och som ingen annan
redan lagt beslag på.
Det är i hög grad fråga om dynamiska
skeenden. Det innebär bland mycket annat
att en stor aktör som går miste om något
på ett håll snabbt söker kompensera sig i
en annan riktning. Ligger en småstat i vägen finns två huvudmöjligheter. Har småstaten ett klent militärt försvar och omständigheterna inte medger att den får snabb
hjälp från tredje part får småstaten finna
sig i att utan strid ge den store aktören vad
han vill ha eller efter en kort strid tving-

as till samma sak. Har småstaten däremot
ett förhållandevis starkt försvar ökar chansen att den store aktören tar en annan väg
till den eftertraktade resursen. Skälet är att
ingen av de stora aktörerna torde anse det
vara rimligt att lägga tid och kraft på att
besegra en småstat allt medan konkurrenterna lägger beslag på den ena godbiten efter den andra.
En annan konsekvens av det krävande
spelet mellan de stora är att deras intresse
för att hjälpa en hotad eller ansatt småstat
sannolikt är begränsat såvida inte småstaten är nyckeln till stora eftertraktade resurser. I Norden kan problematiken hot-hjälp
komma att aktualiseras med i första hand
knytning till de bedömt stora naturresurserna i Arktis.
När världens betydelsefulla resurser är
uppdelade mellan stormakterna inträder
en andra fas som i bästa fall präglas av politiskt och ekonomiskt samarbete mellan
dem. Den första fasen har troligen lett till
en grad av snedfördelning mellan stormakterna. I den bästa av världar utjämnas nu
denna snedfördelning med hjälp av handel,
utbyte av forskningsresultat och industriellt kunnande, utbildningsutbyte, kulturellt
utbyte, ömsesidigt gynnsamma finansiella
åtgärder m m.
Fasen kan alternativt komma att präglas
av växande motsättningar mellan berörda
stormakter. Till slut kan spänningarna bli
så höga att militära medel kommer till användning. För småstaten Sverige gäller att
redan tidigt i fas 1 pröva om försvarets inriktning mot frivillighet och insatsförband
är trovärdig i den här antagna omvärldsutvecklingen. Prövningen i fas 1 måste också
snegla mot de krav som en fas 2 kan komma att ställa. Det är lätt hänt att vi kommer alltför långt på efterkälken om vi drar
våra beslut i långbänk.
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Allmänt sett är det rimligt att snabba förändringar i världsläget (månader)
kräver snabba beredskapshöjningar. För
svarsmakten bör vara anpassad för att
motsvara detta krav.
Det tredje utvecklingsalternativet utgår
från att världens politiska ledningar, dess
olika forskningsinstitutioner, dess myndigheter, dess industriföreträdare, dess opinionsföreträdare på olika nivåer, ja kort sagt
alla människor med insikt och inflytande
inser att världen står inför monumentala
problem på några decenniers sikt och att
det måste till gemensamma ansträngningar
för att lösa dem.
En sådan samsyn kommer inte som en
blixt från klar himmel utan växer fram i en
process. I en del fora förs processen smidigt och snabbt framåt, i andra går den
trögt och långsamt. Antagligen löper den
snabbt framåt i sammanhang där fokus ligger på inledande vetenskapliga och industriella analyser av problemställningar och
deras lösningar. Den går sannolikt trögare,
i en del fall kanske betydligt trögare, när
man kommer till hur lösningarna ska få
praktisk tillämpning.
Samtidigt har processen inte tillgång till
hur mycket tid som helst. Tidshorisonten
där problemen blir många och stora ligger
nära.
Huvuddragen i processen kan vara ungefär följande:
Processen inleds med ett gemensamt internationellt arbete för att definiera de mest
angelägna problemen och vilka tänkbara
lösningar på dem som finns. Arbetet får en
bred och entusiastisk uppslutning. Sverige
deltar med kraft.
Framsteg görs beträffande lösningar för
t ex konstbevattning, återvinningsteknik
och nya former för energigenerering. Des
sa lösningar börjar successivt driftsättas.
En del oenigheter uppstår kring var de nya
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installationerna ska ske, vilka områden de
ska betjäna och vem som ska få de intäkter
som skapas. Frågorna löses efterhand i någorlunda samförstånd. Samtidigt fortsätter forskning och utveckling inom fler problemområden. Sverige deltar i betydande
utsträckning. En del omfördelningar sker
inom statsbudgeten för att finansiera deltagandet.
Arbete inleds för att säkerställa att jordbruksprodukter, fisk, färskvatten, energi
m m hålls tillgängliga på marknaden på ett
rättvist sätt. Här stöter man på problem
av en art som visar sig bli vanligt återkommande. På lokal och regional nivå i en del
berörda områden har befolkningen inte råd
att betala de priser som producenterna anser sig behöva ta ut. En spänning byggs upp
mellan konsumenter och producenter. De
senare har ofta utländska ägare. Parterna
söker stöd hos sina respektive myndigheter. Ganska snabbt flyttas konflikterna upp
på mellanstatlig nivå. Där fungerar de som
bromsklossar i arbetet.
Det visar sig snart att exemplet får efterföljare inom ett betydande antal andra
områden. Arbetet går i stå. Egennyttan hos
berörda parter riskerar att äventyra världsfreden.
Beskrivningen av detta tredje utvecklingsalternativ kan med viss rätt betecknas som negativ. Det finns också en möjlighet att den ljusa och lovande inledningen ovan får en lyckosam fortsättning. Men
det krävs ett betydande mått av målmedvetenhet, samsyn beträffande värderingar,
prioritering av samarbete samt hängivenhet hos dem som driver processen för att
det ska gå vägen.
För svensk del är det angeläget att söka påverka processen i positiv riktning.
Samtidigt gäller det att ha garden uppe och
inte ta ut en framgång i förskott. Det går
t ex fort och lätt att göra sig av med militär
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förmåga men det tar lång tid att vid behov
på nytt bygga upp den.
Vi bör med andra ord ha en försvarsmakt med förmåga att trovärdigt demonstrera vår vilja och förmåga att på egen
hand skydda landet. Med ett sådant stöd
i ryggen kan vi i relativ trygghet medverka i övriga, politiskt inriktade, åtgärder för
att styra utvecklingen i vårt närområde åt
rätt håll.

Överväganden kring
prioritering av försvarets
uppgifter
Inget av de tre utvecklingsalternativen
ovan leder med en ödesbestämd självklarhet till någon form av militärt angrepp mot
vårt land. Däremot går det inte att bortse
från risken att något av dem eller någon
av deras här inte beskrivna varianter kan
resultera i ett sådant. Det vore oklokt om
vi skulle föreställa oss att vi själva tillsammans med några andra har full kontroll
över utvecklingen och att vi kan begränsa
vår framtida användning av militära maktmedel till internationella insatser enskilt eller i samverkan med andra. Den framtida
säkerhetspolitiska dynamiken i världen inklusive i vårt närområde är större än så.
Motiven för internationella insatser
spänner över en skala från rent altruistiska
till klart egennyttiga med alla schatteringar
däremellan. För svensk del har altruismen
inledningsvis dominerat men på senare tid
har tecken på en uppvärdering av egennyttan kommit in i bilden. Det tar sig främst
uttryck i argumentet att Sverige bör satsa på internationella insatser tillsammans
med andra för att öka sannolikheten att få
hjälp utifrån om vi själva skulle hotas militärt. Emellertid är en sådan koppling långt
ifrån självklar.

En annan föreställning med tvivelaktig relevans är att våra förband i utlandsinsatser gör erfarenheter som ökar deras förmåga att försvara det egna landet.
Föreställningen vittnar om en besvärande okunnighet om vad uppgifterna i fråga innebär. Stridsmiljön vid försvar mot
ett angrepp mot hemlandet är avsevärt mer
krävande än den vid en genomsnittlig utlandsinsats.
Dessutom har insatsförbanden som avses för internationella insatser en mycket låg sammanlagd numerär. En angripare
med någorlunda militär kompetens torde
inte se dem som något väsentligt hinder. I
uppgiften att avhålla från hot mot nationen och staten Sveriges existens har således
kvantitet också en kvalitativ innebörd.
En sammanvägd slutsats blir därför att
internationella militära insatser inte får styra inriktning och utformning av våra stridskrafter. Den styrningen ska i stället hämtas från uppgiften att avhålla från angrepp
mot vårt lands existens. Denna inriktning
får dock inte tolkas som en återgång till
den strategi, organisation m m som gällde
under det ”det kalla kriget”. Det krävs genomgripande förändringar och moderniseringar i åtskilliga avseenden.
Även med denna prioritering kan behov
uppstå av svensk militär insats utomlands
grundat på altruistiska/humanitära värderingar. Resurser för sådana situationer förbereds inom ramen för förband som är avsedda för hemlandets försvar. Så har skett
tidigare med framgång.
Dagens insatsförband personalförsörjs
genom rekrytering av frivilliga. Det tidigare systemet med allmän värnplikt är vilande. I detta ligger ett par problem utöver
det ovan berörda att frivilligheten ger för
låg numerär i den viktigaste uppgiften för
Försvarsmakten. Det ena tilläggsproblemet
är att den allmänna kvaliteten i försvaret
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antagligen sjunker när det går miste om de
positiva impulser på bred front som den
årliga grund- och vidareutbildningen av
värnpliktiga ger. Det andra är att försvaret förlorar sin viktigaste länk till samhället och medborgarna och vice versa. Dessa
problem tillsammans skapar antagligen
rätt snart negativa signaler inom försvaret,
i dialogen mellan försvaret och medborgarna och utåt mot omvärlden.
Övervägandena ovan leder således till
två klara prioriteringar:
Sveriges existensförsvar har företräde
framför alla andra uppgifter för Försvars
makten.
Allmän värnplikt i en form, som passar nutida förutsättningar, återinförs som grund
för Försvarsmaktens personalförsörjning.

Till detta bör läggas att många befattningar även i en värnpliktig försvarsmakt kan
och bör besättas med frivilliga. Permanent
fredstjänstgörande, ”fast anställd” personal ska vara frivillig, de flesta dock samtidigt värnpliktiga.

Val av strategi
I föregående avsnitt om prioriteringen av
uppgifterna för Sveriges militära försvar
framkom att en förmåga att slå vakt om
landet och nationen Sveriges frihet och existens måste sättas i främsta rummet. I kombination med den strama försvarsbudget
som bedöms gälla under ett antal år framöver följer att nu gällande ambition beträffande militära utlandsinsatser måste tonas
ner till både art och omfattning. En annan
konsekvens är att Försvarsmaktens personalrekrytering måste återgå till att bygga
på värnplikt i någon form. Modellen med
frivillig rekrytering riskerar att svikta vad
gäller antal och kanske också kvalitet inför
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de personalvolymer som ett existensförsvar kräver.
Å andra sidan är det knappast troligt
att våra ekonomiska och personella resurser någonsin mer kommer att medge att vi
kan välja en strategi som under den period av det kalla kriget då vi bestämde oss
för att bjuda en angripare spetsen vid gräns
och kust och där få honom att vända om.
Därför gäller det nu att utforma en annan
militär strategi.
Grunden för den nya strategin ligger i
att ett angrepp mot oss rimligen aktualiseras först i en situation då spänningsnivån
är hög även på andra håll i världen. På något eller några håll kan det t o m vara fråga
om pågående militära aktioner som direkt
eller åtminstone indirekt rör stormaktsintressen. Den stormakt som i det läget kanske överväger ett angrepp mot oss har rimligen som syfte att passa på att skaffa sig
någon form av fördel i förhållande till någon eller några av övriga stormakter. I det
sammanhanget är tiden en viktig faktor att
ta in i beräkningen. Om vi har ett förhållandevis starkt och dessutom skickligt använt försvar kan hans angrepp ta avsevärt
längre tid än han planerat. Följden blir att
han tvingas binda resurser som han kan ha
stort behov av på annat håll. Detta i sig är
en sorts fjäder i hatten för oss. Men långt
bättre är att angreppet inte alls blir av.
Vi ska alltså tydligt inför omvärlden tala
om att vi tänker försvara oss om det skulle behövas. Vi ska visa upp, när vi organiserar och övar vårt försvar, att vi menar
allvar. En potentiell angripares kalkyler påverkas då negativt. Förhoppningsvis sker
det i tillräcklig grad för att vända hans intresse åt annat håll.
Så långt teorin. Vi måste också kunna
göra praktik av den, vilket naturligtvis är
en utmaning av betydande mått. Men den
är alls inte omöjlig. Den kan dessutom va-
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ra nyttig på det sättet att vi tvingas tänka
själva och inte bara lamt traska patrullo i
spåren av en eller annan utländsk doktrin.
Vad vi absolut måste undvika är att ställa upp på angriparens villkor. Vi ska försvara oss på plats, tid och sätt som vi själva väljer och inte bli intvingade i någon annans mönster. Vi ska länge kunna bjuda
motstånd i hela landet. Vi ska kunna utnyttja det stöd som vår geografi och natur
erbjuder. Tidens gång är för oss en tillgång
men för motståndaren en black om foten.
Tiden är för oss främst ett av våra medel för att försvaga motståndaren och därmed rubba hans planer. Vår strategi leder
till ett uthållighetsprov. Uthållighetskravet
ska prägla vår strid – våra insatser, vår rörlighet, vårt skydd m m. Kravet på uthållighet får dock inte förväxlas med passivitet.
Alla tillfällen att med ringa eller måttliga
egna risker slå mot motståndaren ska utnyttjas. Därutöver ska vi eftersträva att ha
medel och metoder för att kunna begränsa
skadeverkningarna på det civila samhället.
Våra medborgare ska med andra ord kunna notera att de har ett försvar.

Strategin gäller för alla våra stridskrafter. Den praktiska tillämpningen anpassas
till de förutsättningar som de olika stridskraftslagen har. Strategin har också påverkan på hur vi utformar våra stridskrafter,
hur vi utrustar dem och hur vi tänker leda dem.
Utrymmet här medger inte att gå in på
alla de intressanta problem och möjligheter som hör ihop med förverkligandet av
en ny svensk militär strategi. Men det är
angeläget av två skäl att arbetet snarast påbörjas. För det första måste man vara säker på vad man vill ha och behöver innan
man köper. I det sammanhanget är det bra
att vara öppen för att det sällan går att göra i morgon som man gjorde igår. För det
andra kan stödet från ett ändamålsenligt
försvar vara guld värt inom en inte alltför
avlägsen framtid.
Lars G. Persson är generallöjtnant, Bengt
Lönnbom är generalmajor och Jan
Wickbom är överste 1.gr. Alla är ledamöter av KKrVA.

Not
1.

UI; Internationella Studier, jan 2011, sid 22
ff.
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Om samverkan i krishantering
Kommentarer från MSB

av Svante Werger

ett antal rekommendationer presenteras i artikeln ”Fungerar samverkan i krishantering?” (KKrVAHT, 4. häftet 2011).
Några av dessa riktas direkt till MSB.
Nedan redovisar vi rekommendationerna
samt våra kommentarer till dessa.

• Grundkurs i samhällsskydd och beredskap (längd 3 dagar).

Rekommendation 2 –
Utbildning i samverkan

• Samverka och leda under svåra förhållan
den (längd 4 dagar).

MSB bör säkra att det bedrivs särskild utbildning i samverkan för aktörerna i krishanteringssystemet och att samverkan med
näringslivet ingår i sådan utbildning.

• Krishantering på högsta nivå ”Solbacka
kursen” (längd 5 dagar).

Kommentar
För att säkerställa att samverkan sker har
MSB idag ett kurs- och utbildningsutbud
som bl a ska bidra till att utveckla deltagarnas kompetens inom krishanteringssystemet samt öka deras förmåga att leda och
samordna samhällets krishantering tillsammans med medverkande aktörer. I detta ingår självklart moment avseende privat-offentlig samverkan.
Nedan ges några exempel på kurser som
MSB idag erbjuder inom ledning och samverkan och som förutom att vända sig till
lokal, regional och central myndighetsnivå
även vänder sig till näringslivet.
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• Högre kurs i samhällsskydd och beredskap, steg 1 (längd 3 veckor).
• Högre kurs i samhällsskydd och beredskap steg 2 (del 1 och 2, total längd 7
veckor).

• Samverkan vid extraordinära händelser
och kriser (längd 5 dagar).

I december 2012 planerar dessutom MSB
att anordna ett samverkanseminarium i
syfte att uppdatera tidigare kursdeltagare
om aktuell forskning och utveckling inom
området samt sprida lärdomar från inträffade händelser.
Vid sidan om utbildning så är det minst
lika viktigt att testa förmågan till samverkan – något som görs bl a vi de stora nationella och internationella övningar som
MSB anordnar.

Rekommendation 3 –
Uppföljning och utvärdering
MSB bör få en funktion med mandat att
verka för, alternativt att följa upp att, lärdomar från övningar och inträffade händelser
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tas tillvara, och att dessa integreras i respektive aktörs verksamhet.

Kommentar
MSB delar uppfattningen att det är viktigt
att lära av inträffade händelser och övningar och att detta ofta brister hos olika aktörer. Ansvarsprincipen gäller även i ett lärandeperspektiv. MSB har ett ansvar att ta
tillvara kunskap och sprida detta vidare till
aktörerna genom exempelvis samlade bilder och bedömningar.
I MSB:s verksamhetsplan för 2012 finns
ett särskilt prestationsmål för innevarande år som lyder: ”det finns ett förslag till
koncept för mer systematiskt lärande av
kriser”. Detta bygger på det förslag som
MSB presenterade i sitt budgetunderlag för
2012–2014 (dnr 2011-8919) med utgångspunkt i att lärandet från sådana kriser som
inte omfattas av den olycksrelaterade lagstiftningens undersökningskrav för närvarande inte sker i någon generellt organiserad form. Eftersom allvarliga kriser är sällsynta för de flesta organisationer finns dels
bristande erfarenhet/rutiner/metodik för
utredning, dels ett stort allmänintresse av
att generera och sprida lärdomar från sådana händelser. På längre sikt bör kunna
övervägas om den nuvarande asymmetrin
i lagstiftningen rörande undersökningsplikt av olyckor respektive kriser ska bestå. I ett kortare perspektiv bör en förbättrad situation kunna åstadkommas genom
utveckling av ett riktat stöd, i första hand
till kommuner och länsstyrelser.
MSB ser i dagsläget inget behov av ytterligare mandat på området utan bedömer
att gällande uppdrag för myndigheten inrymmer uppgiften att verka för denna typ
av frågor. På sikt kan det dock krävas regelförändringar.

Rekommendation 4 – WIS
Det webbaserade informationsstödet, WIS,
bör utvecklas så att det kan användas i vardagen t ex genom att användas i myndigheternas arbete med planeringsprocessen och
arbetet i samverkansområdena.

Kommentar
För att stödja och utveckla användningen av WIS har särskilda metodrekommendationer utarbetats under 2010 och 2011.
Metodrekommendationerna behandlar fem
delområden: etableringsfasen, vardagsan
vändning, övningar i WIS, skrivrekommen
dationer samt hur man sorterar information i WIS. Dessutom finns en bilaga med
exempel på hur olika aktörer använder
WIS. Att visa på goda exempel gällande
vardagsanvändning av WIS har varit ett av
målen med metodstödsutvecklingen och
dessa finns tillgängliga på www.msb.se/wis.
Bra exempel på organisationer som har en
väl utvecklad vardagsanvändning av WIS
är landstinget Västra Götalandsregionen,
Länsstyrelsen Skåne samt länsstyrelsen
Gävleborg.
Den kommande versionen av WIS har
utvecklats i nära samverkan med användarna och stor kraft har lagts på interaktionsdesign och stabilitet. WIS kommer
bl a att kunna hantera händelsebaserad information samt innehålla en funktion för
hantering av kartbaserad lägesbild.

Rekommendation 5 –
Telefonkonferenser
MSB bör verka för att ett telefonkonferenssystem med datorstöd tillhandahålls till
alla aktörer i krishanteringssystemet.
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Kommentar
MSB utvecklar kontinuerligt både teknik och metoder kopplat till de så kallade
samverkanskonferenser som MSB arrangerar i samband med händelser. Utmaningen
är bland annat att tillgodose tillgänglighet och enkelhet å ena sidan och möjliga
funktioner å den andra. Användarnas behov och önskemål står i fokus. Så har t ex
behovet av visualiseringsstöd framkommit
som önskemål från genomförda konferenser både vid händelser och under övningar.
Ökad användning av WIS som realtidsstöd
vid konferenser kan vara ett hjälpmedel för
att kunna ge detta stöd under konferenser.
Vid årsskiftet 2011–2012 tecknade MSB
och SOS Alarm ett samverkansavtal som
bland annat gäller larmning av myndigheters tjänstemän i beredskap (TiB) och stöd
för samverkan. Alla myndigheter som är
ålagda av regeringen att ha en tjänsteman i
beredskap, kan ansluta sig till avtalet. I avtalet regleras bland annat hur SOS Alarm
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kan stödja aktörerna med samverkanskonferenser via telefon.
Vid sidan av telefonkonferenser håller
radiokommunikationssystemet Rakel på
att bli ett allt viktigare verktyg för samverkan. Rakelsystemet är utbyggt i hela landet och har för närvarande knappt 45 000
användare i runt 300 organisationer inom
kommun, landsting, stat och i den privata sektorn.
Bland de verktyg för samverkan som tas
upp i artikeln finns även möten genom videokonferenser. Här kan nämnas att MSB
har ett utvecklingsarbete på gång avseende videokonferenstjänster. Genom att bygga en gemensam videokonferensplattform
som kopplar ihop SGSI och LSTnet ska anslutna myndigheter få möjlighet att kunna
kommunicera med varandra på ett enkelt
sätt.
Författaren är kommunikationsdirektör
vid MSB
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Försvarsmaktens förnyelse eller förfall
Referat och egna tankar efter ett vittnesseminarium
av Helge Löfstedt

i mitten av januari år 2012 genomfördes ett
intressant vittnesseminarium vid Samtids
historiska institutet vid Södertörns högskola i Flemingsberg, söder om Stockholm.
Syftet med seminariet var att låta fyra personer med tidigare framträdande befattningar framföra tankar kring sina insatser i
samband med den mycket kraftiga förändring av försvaret som genomfördes kring år
2000.
De fyra personerna var: Björn von Sydow
(s), försvarsminister 1997–2002; Anders
Svärd (c), ledamot i Försvarsutskottet
1994–1998 och från 1998 ledamot av för
svarsberedningen under ett antal år; Owe
Wiktorin, överbefälhavare 1994–2000
samt Johan Kihl, chef för Högkvarteret
2002–2004 och dessförinnan inflytelserik
på flera befattningar i eller omedelbart under Försvarsmaktens ledning. Seminarie
ledare var Fredrik Eriksson högskolelektor vid Södertörns högskola samt Gunnar
Åselius, professor i militärhistoria vid För
svarshögskolan i Stockholm.
I praktiken kom seminariet att avhandla åren 1995 till 2004. Rubriken på semi
nariet var utmanande nog: ”Förnyelse eller Förfall”.

Försvarets politiska och
militära ledning
Det livligaste tankeutbytet under seminariet kom att ägnas åt organisationen av
försvarets politiska och militära ledning.
Meningsutbytet inleddes med att Anders
Svärd redovisade sin åsikt att strategienheten borde föras över till försvarsdepartementet. Strategienheten är den enhet inom
Försvarsmaktens centrala ledning som arbetar med långsiktig utveckling av försvarets struktur och som har väsentligt ansvar
för underlag som lämnas till den politiska
ledningen i samband med fleråriga politiska försvarsbeslut. Johan Kihl anslöt sig senare till tanken att föra strategienheten till
departementet.
Ove Wiktorin replikerade att förslag
av detta slag med största sannolikhet inom Försvarsmakten kommer att mötas av
reaktioner typ ”not invented here”. Även
Björn von Sydow var tveksam till denna
tanke. Båda förordade ett arbetssätt med
gemensamma arbetsgrupper och hänvisade
till goda erfarenheter under sin gemensamma tid i respektive ämbete. Anders Svärd
var tveksam till omfattande bruk av sådana gemensamma arbetsgrupper med motivet att det är angeläget med en tydlig fördelning av ansvar i sammanhanget.
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Min kommentar är här att Svärds invändning säkerligen delas av flera ekonomikunniga. Ett allmänt bruk av blandade
arbetsgrupper gör det omöjligt att se var
det övergripande ansvaret ligger. Stats
makterna, regering och riksdag måste ta
ansvar för de övergripande besluten. Myn
digheten måste ta ansvar för beslut som delegerats till myndighetsnivå. Möjligheterna
att utkräva ansvar utgör en väsentlig del av
en ordnad och effektiv förvaltning.
En lösning med tydlig arbetsuppdelning mellan försvarsdepartementet och
Försvarsmakten måste utformas. En sådan
lösning måste utgå från verkligheten som
den ser ut. Arbetet inom både försvarsdepartementet och Försvarsmaktens högkvarter är präglade av arbetsmiljön i en
hög stab. D  v s med krav på snabba underlag, hård policystyrning och kraftig personalrotation. Detta försvårar kraftigt djupare kompetensuppbyggnad. Andra försvårande omständigheter är att arbetet oftast kringskärs beroende på vad den aktuella ledningen anser lämpligt samt att det
kunskapsunderlag som trots detta utvecklas bara granskas och debatteras i en sluten krets.
Den rimliga lösningen är att i likhet med
andra samhällssektorer inrätta en oberoende enhet för forskning kring försvarspolitiska frågor: d v s utformning av försvarsstruktur med hänsyn till ekonomiska och
politiska begränsningar och där man på ett
normalt vetenskapligt sätt följer med den
internationella debatten inom relevanta
områden. En sådan enhet kan arbeta fram
forskningsrapporter som försvarsdepartementet, försvarsutskottet, myndigheter
och även en intresserad allmänhet kan ta
del av. Med en samlad information som då
kan blir betydligt rikare än vad som nu är
fallet utarbetar försvarsdepartementet planeringsdirektiv och Försvarsmakten utar160

betar planeringsunderlag som sedan statsmakterna granskar osv.

Problemuppfattning
Seminariet inleddes med att de fyra vittnena redogjorde för om de i efterhand anser
sig ha haft rimlig problemuppfattning avseende såväl det säkerhetspolitiska läget
som Försvarsmaktens strukturella och ekonomiska läge.
Det framgick att alla fyra hade i stort
likartad uppfattning om de problem som
försvaret stod inför under senare halvan av
1990-talet. Man såg de stora osäkerheterna
efter upplösningen av Warszawapakten
samtidigt som det på politisk nivå fanns
förhoppningar om att kunna spara på försvarsanslagen. Politikerna kände till den
militära uppfattningen om svårigheter att
upprätthålla den tekniska moderniteten. I
försvarsutskottet och försvarsberedningen
hade Anders Swärd redan tidigt deltagit i
diskussioner om behovet att minska organisationen för att minska det stora tekniska ersättningsbehovet. Han och hans politiska kollegor hade dock stött på starkt
motstånd inom sina politiska partier. Det
kommunalpolitiska komplexet motsatte
sig starkt de flesta försök till nedläggningar. Till detta kan jag lägga kommentaren
att så småningom blev opinionen mogen
och de mycket stora neddragningarna som
kom under en tioårsperiod kring millennieskiftet kunde genomföras med måttligt
motstånd.
Det framkom heller ingen oenighet om
att nationellt försvar fortfarande var en
viktig uppgift för Försvarsmakten. Detta
även om anspråken på deltagande i internationella operationer höjdes redan tidigt
på 1990-talet. Den nedprioritering av nationellt försvar som skedde några år in på
2000-talet, var ett verk av nästa generation
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av politiska och militära aktörer. Man fick
också intrycket att alla fyra vittnen hade
varit tveksamma till denna.

Sänkta försvarsanslag
Under seminariets gavs flera exempel på
positionerandet i budgetspelet mellan För
svarsmakten och försvarets politiska ledning. Både Wiktorin och Kihl framförde
vid flera tillfällen, åsikten att den politiska ledningen inte tog sitt ansvar när man
vidtog åtgärder som i praktiken ledde till
sänkta försvarsanslag. De ansåg också att
det var svårt för Försvarsmakten att planera mot en otydlig säkerhetspolitisk inriktning. Tydligt framförde Anders Svärd
rakt motsatt åsikt, nämligen att man på
politisk nivå gjorde säkerhetspolitiska
överväganden.
Detta blev för mig en uppvisning av
klassiska verbala turer i något som kan
uppfattas som en regndans kring försvarets anslag. Politiker är rädda för att komma med uttalanden som är så tydliga att
de kan användas som argument för höjning av försvarsanslaget och då till en
oacceptabel nivå. Ledande företrädare för
Försvarsmakten kräver tydliga och preciserade uppgiftsformuleringar för att kunna göra precis det som politikerna är rädda
för. Det hela blir då en skenfäktning.
Avseende försvarets anslagsutveckling
menade von Sydow som något slags replik
på Wiktorins klagan att urholkningen av
försvarsanslaget var måttlig. Detta må vara
sant om man inskränker sig till den intrikata sifferexercis som används när det gäller
försvarets priskompensation. Jag vill dock
hänvisa till de flesta ekonomer som anser
att en samhällssektors andel av den samlade samhällsekonomin, d v s andel av BNP,
utgör den bästa måttstocken i sammanhanget. Enligt underlag i Military Balance

sjönk svenska försvarets andel av BNP från
2,2 % år 2000 till 1,3 % år 2010. Det var
då en kraftigare sänkning än under före
gående tidsperiod. Företrädare från de flesta sektorerna av samhällsekonomin skulle också anse en motsvarande sänkning
som den försvaret fick uppleva som mycket kraftig. Å andra sidan var motsvarande
minskningar efter det kalla krigets upphörande vad flera försvarsmakter i omvärlden
fick finna sig i.
En intressant fråga är hur de politiska
och militära ledningarna lyckades hantera så pass stora neddragningar. Lyckades
man förnya Försvarsmakten eller blev det
mest förfall? För att få ett svar på frågan,
forska vidare. Mitt intryck är tills vidare
att den försvarsekonomiska verkningsgraden försämrades genom de åtgärder som
vidtogs. D v s Sverige fick allt mindre försvar och dito operativ förmåga inte bara
absolut sett utan också i förhållande till de
medel som avdelades. Detta beroende på
att materiel anskaffades och personal utbildade med delvis andra syften än att åstadkomma förband med god operativ förmåga. Befintlig materiel byttes i högre takt än
vad man gjorde i omvärlden. Värnpliktiga
nyttjades efter grundutbildning under allt
kortare tid i förband med operativ förmåga. När verksamhetens minskade förmådde Försvarsmakten inte genomföra en proportionerlig minskning av antalet anställda.

Materiell förnyelse
Både utfrågare och de fyra utfrågade var
som framgår av inledningen inne på att
försvaret var i behov av teknisk förnyelse
och att detta behov utgjorde en väsentlig bakgrund för de beslut som fattades
kring millennieskiftet. Både Wiktorin och
Kihl angav att en snabb teknisk utveckling
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skapade utmaningar när man vill att det
svenska försvaret skulle moderniseras materiellt. Den då rådande gynnsamma säker
hetspolitiska situationen ansåg de då utgöra ett ”möjligheternas fönster”. Man hade
en tioårsperiod (kallad tio års time out i
den interna jargongen) under vilken man
kunde ta tillvara den tekniska utvecklingen
och kraftigt modernisera Försvarsmakten.
Ovanstående är välbekant för den som
är insatt i skeendet under den aktuella tiden. Jag noterade dock två uttalanden
som intressanta nyheter. Det ena var von
Sydows konstaterade att han såg sig ha fått
en tydlig politisk uppgift nämligen att stödja försäljningen av JAS. Det andra var Kihls
uttalande att han upplevde en ohelig allians mellan FMV och industrin. Båda uttal
anden leder rimligen till slutsatsen att det
inte bara var omsorgen om utvecklingen
av försvarets operativa förmåga som styrde den politiska och militära försvarsled
ningens agerande. Industripolitik och tekniskt egenintresse finns också med i bilden.
Det reella problemet i sammanhanget är således att balansera industripolitik och tekniskt egenintresse med det som borde vara
överordnat d v s utvecklingen av försvarets
operativa förmåga.
När man betraktar fakta kommer en annan bild fram än den allmänt kända. Den
internationella debatten var bredare än vad
som var allmänt känt i de svenska fackkretsarna. Där fanns i utlandet röster som t ex
varnade för oproportionerliga satsningar
på farkoster och vapenbärare, d v s stridsvagnar, örlogsfartyg och flygplan. Vidare
hade (och har fortfarande) all länder ma
teriel av varierande modernitet i sina arsenaler. Det är svårt att finna något land som
endast har toppmodern materiel. Det som
ibland ironiskt kallas ”bristavvägning” är
inte bara vanligt förekommande utan dominerande.
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Länder som betraktades som föredömen
hade (och har) kombinerade försvarsstrukturer med äldre, halvmodern och toppmodern materiel. Det väsentliga var (och är)
helheten. Detta samtidigt som de internationella vapentidskrifterna ägnade oproportionerligt stort utrymme åt den toppmoderna materielen. Många länder hade
ett kritiskt förhållningssätt till den informa
tion som fanns i dessa tidskrifter och redu
cerade sina planer på materialanskaffning
när det kalla kriget upphört. Man visade
förmåga att välja bland de budskap som
förmedlades av vapentidskrifterna.
Motiv för många nedläggningar av befintliga svenska militära system synes också ha varit behov av att bereda plats för leveranser av materiel som tidigare beslutats.
Det innebar att materiel som avfördes ur
organisationen många gånger nyligen hade moderniserats och hade både prestanda
och modernitet i övrigt vars motsvarigheter i omvärlden bedömdes användbar och
fortfarande (10–15 år senare) gör så. I den
svenska försvarsmakten skapades på så
sätt luckor i operativ förmåga trots att materielutgifterna var högre än i de flesta eller
kanske alla andra länder.
Vad jag hade hoppats på var flera självkritiska reflexioner kring vad det blev av
den tekniska moderniseringen. Vad blev det
av ”Nätverksbaserat försvar”? Blev förnyelse begränsad till redan befintliga delar av
Försvarsmakten på bekostnad av mer angelägen strukturell förnyelse? Kritiker hävdar att utfasning av materiel präglades av
”fort och fel”. Kan det, åtminstone i efterhand, sägas ligga något i denna karakteristik? Vidare efterlyser jag några reflexioner
om de luckor i sammansatta operativa
försvarssystem som ännu består och som
var följden av ”tio års time out”. Blev inslaget av industripolitik och tekniskt särintresse så stort att förnyelsen blev ihålig och
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att resultatet blev förfall med avseende på
operativ förmåga? Här är det således angeläget med fördjupning.

Synen på värnplikt
Under slutet av 1990-talet och början av
2000-talet reducerades värnpliktsuttaget i
hög grad genom att färre värnpliktiga inkallades till grundutbildning. På detta sätt
förbereddes också övergång till ett nytt system med anställd personal. Till bakgrunden
hör då att olika syn på värnplikt och dess
tillämpning under flera decennier har varit
ett väsentligt inslag i den svenska försvarsdebatten. Under en kort tid gjordes också
försök med avkortad värnplikt – syftet var
då att spara medel på värnpliktsutbildningen för att kunna öka satsningarna på framför allt armémateriel.
Både von Sydow och, mera förvånande, Wiktorin beklagade att försöken med
avkortat utbildning av värnpliktiga för direktplacering i hemvärnet avbröts. Även
Wiktorin såg således fördelar med värnplikten, nämligen att försvaret därigenom
fick tillgång till kvalitativt lämpad personal.
Svärd försvarade det nya personalförsörjningssystemet med anställda i stället för värnpliktiga. Det politiskt-moraliska problemet med värnplikten är att man
straffade några som inte ställde upp till
värnpliktstjänstgöring medan andra som
vill göra värnplikt inte fick. Denna inkon
sekvens innebar att den inre trovärdigheten
blev lidande.
Även Kihl kom med, visserligen indirekt
men dock, försvar för det nya personalsys
temet. Han ansåg att den svenska värnplik-

ten under det kalla kriget, d v s före 1990,
var unik. Här frågar jag mig vad han menar.
Det stämmer inte med vad som kunde observeras. Visserligen hade Storbritannien,
USA och flera andra engelskspråkiga länder anställda soldater, men i det kontinentala Europa hade det överväldigande flertalet länder värnplikt. Våra närmaste gran
nar, Danmark, Finland och Norge, bibehåller också fortfarande någon form av värnplikt. Däremot är det lätt att se att redan tidigt under 1990-talet många andra länder
lämnade värnplikten och övergick till anställd personal. Den yttre trovärdigheten i
det svenska värnpliktssystemet började således successivt försvagats efter att det kalla kriget upphört.
Den försvarsekonomiska verkningsgraden försämrades också genom att
Försvarsmakten inte förmådde minska sin
anställda personal i takt med att verksamheten minskade. Utbildning av värnpliktiga, övningar med förband och operativ
stabsverksamhet minskade i snabb takt
och det uppstod ett överskott av militär
personal.
Sammantaget var det ett intressant seminarium som väcker önskan att gå vidare
mot fördjupad analys. Då är det angeläget
med systematiska genomgångar för att peka ut vad som var tydlig förnyelse med avseende på operativ förmåga och vilka luckor i operativ förmåga som de facto skapades av ”tio års time out”. De lärdomar som
på så sätt kan vinnas är av betydelse för
framtiden.
Referenten är tidigare överingenjör vid FOI
och ledamot av KKrVA.
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ur led är tiden. Hur kan det komma
sig att världens alla flottor inte kan hålla
Adenviken öppen för passage, att det tog
flera månader av flygbombningar för att
stoppa Kadaffiregimens våld mot den libyska befolkningen och att hundratusentals välutrustade soldater inte kan få bukt
med de afghanska upprorsmännen? I denna otillräcklighet kanske det kan verka
märkligt att vända sig hundra år tillbaka i
tiden för att fråga sig vilket som var engelsmannen Sir Julian S. Corbetts (1854–1922)
bidrag till sjömakts- och militärteorin. Det
är i alla fall just vad Jerker Widén, fil dr i
historia samt docent i krigsvetenskap vid
Försvarshögskolan, har gjort i sin senaste
bok.
Widéns arbete är en intressant monografi
om Corbett, som vid sidan av amerikanen
Alfred T Mahan och fransmannen Raoul
Castex anses vara historiens störste marina tänkare. Det är dock inte främst personen Corbett som befinner sig i Widéns sökarljus, utan istället engelsmannens tankar
om krigföring.
Inledningsvis får läsaren stifta bekantskap med Corbett själv, hans tid och hans
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arbeten. Corbett växte upp i en liberal
och välbärgad familj. Han inledde en juristkarriär, men började skriva skönlitteratur. Efter några mindre lyckade böcker gick
han över till den marinhistoriska genren
och skrev bl a en roman om den brittiske
sjöhjälten Sir Francis Drake. Genom detta arbete kom Corbett i kontakt med den
brittiska sjökrigshögskolan där han kom
att undervisa. Some Principles of Maritime
Strategy (1911), Corbetts mest kända verk,
bygger delvis på hans föreläsningar. Det är
enligt Widén något förvånade att en man
med Corbetts bakgrund skulle bli en stor
sjömilitär tänkare. Förmåga till abstrakt
och precist tänkande samt en djup förståelse för den brittiska marinhistorien föreslås vara anledningarna till att denna marina tanke spirade.
Därefter fokuserar Widén på Corbetts
allmänna militärteori, vilken utvecklades
helt i samklang med sjöhandelns omfattande betydelse för dåtidens enorma brittiska
imperium. Dessutom var Corbett influerad
av den preussiske generalen och militärfilosofen Carl von Clausewitz. Enligt denne är
kriget en fortsättning på politiken och des-
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sa idéer tog Corbett inte bara fasta på, utan vidareförde i sitt sjömilitära tänkande.
Dessutom menar Widén att Corbett bidrog
till teoretiserandet av ”the British Way in
Warfare”, långt innan Sir Basil Liddell Hart
gjorde begreppet känt på 1930-talet. Men
termen avser lågintensiv krigföring långt
från de brittiska öarna som är baserad på
ett marint övertag och har en huvudsakligen ekonomisk målsättning.
Slutligen studerar Widén Corbetts bidrag till teorier kring sjökrig och sjökrigföring. För Corbett är målsättningen med
sjökriget att kontrollera förbindelserna till
sjöss, så att man utmed dessa kan tillgodose krigets diplomatiska, militära och ekonomiska behov. För att komma i kontroll av
dessa sjöförbindelser gäller det att etablera och sedan utöva ett herravälde till sjöss
– eller bestrida detsamma för att förhindra
motståndarens kontroll. Corbetts utveckling från jurist till historiker och slutligen
marinstrategisk tänkare skildras av Widén
på ett bra och tydligt sätt. Ibland blir berättelsen dessutom riktigt dråplig. Exempelvis
vågade Corbett på 1910-talet föreslå något
så revolutionerande som att det avgörande sjöslaget nog egentligen hade begränsad
nytta, vilket ledde till högljudda protester
bland det brittiska amiralitetets lorder.
Enligt Widén är Corbetts strategiska teori, trots att den är förknippad med ett antal problem som han upprättar förteckning över, fortfarande den mest sofistikerade och vältaliga som skapats. Widén vänder sig huvudsakligen mot att Corbetts arbeten inte i större utsträckning behandlar
sjöstridskrafternas nyttjande i lägre konfliktnivåer än krig. Dessutom påpekas att
Corbett inte ägnar viktiga områden som
logistik, ledarskap och underrättelsetjänst
någon särskild uppmärksamhet. Ett tredje
exempel på kritik är att Corbett endast ut-

talar sig från det brittiska supermaktsperspektivet.
Det som däremot står ut som positivt
och originellt i Corbetts tänkande, enligt
Widén, är hans förmåga att ta ett teoretiskt
helhetsgrepp om krigföringen. Till skillnad från många andra militära teoretiker,
vilka ensidigt fokuserar på sjö- eller landkrigföring, exempelvis Mahan respektive
Clausewitz, omspänner Corbetts tänkande
övergången från hav till land.
Mahan intresserar sig företrädesvis för
att uppnå herravälde till sjöss genom att
segra i ett avgörande sjöslag. Under detta
sjöslag ska fiendens sjöstridskrafter förintas och därmed havet ligga öppet och fritt
att nyttja. Corbett vill också använda havet för sina egna intressen, men för honom
handlar det istället om att säkerställa de
för nationen nödvändiga flödena genom att
hålla sjöförbindelserna öppna. Clausewitz
talar om kriget som en fortsättning av politiken. Corbett pekar istället på vikten av
att utforma sjöstrategin för att säkerställa
att de strategiska målsättningarna på land
uppnås.
Enligt Widén är Corbett praktiskt taget ensam om att beskriva påverkningarna
av sjökrigföringen på land och vice versa.
Fenomenen hänger ihop och de måste studeras tillsammans för att vi verkligen skall
kunna förstå krigföringens teori. Därför är
landstigningar, sjötransporter och andra
sätt att stödja markoperationer från havet
av stor betydelse i Corbetts tänkande. Han
teoretiserade alltså kring de gemensamma
operationerna, eller med dagens anglofila
språkbruk ”jointness”.
Dessutom åtskiljer Corbett begreppen
maritim respektive marin strategi. Det förra omfattar alla aktiviteter som bedrivs till
sjöss med ett nationellt intresse, d v s allt
från exploatering av naturtillgångar till
sjöss, öppethållande av hamnar och far165
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leder till skydd av handelstrafik och vidare till fullt sjökrig. Överfört till dagens
Myndighetssverige skulle en maritim strategi omfamna den verksamhet som polisen,
kustbevakningen, Försvarsmakten, sjöfartsverket, fiskeriverket, handelssjöfarten
m flbedriver till sjöss och i kustnära farvatten. Marin strategi, å andra sidan, är ett
betydligt smalare begrepp med vilket istället menas sjöstridskrafternas funktion inom den maritima strategin.
Som redan bör ha framgått är det teorin
som står i centrum i Widéns bok. Någon
inledande komplicerad teoretisk modell
har han dock inte vecklat in sig i. Han utgår visserligen från Karl Poppers diskussion om begreppet ”teori” och metaforen
om teorin som liksom ett nät kan underlätta forskarens jakt efter materia, men han
avbryter sina teoretiska funderingar innan de blivit allt för djuplodande. Bokens
disposition är istället tematiskt smart och
som analytisk stadga använder sig Widén
av två begreppspar: Corbett teoretikern
och Corbett historikern respektive Corbett
forskaren och Corbett doktrinförfattaren.
Mot slutet av arbetet ställer han dessa fyra skepnader mot varandra för att utröna
vem av dem som hade störst betydelse.
Enligt Widén spelade Corbett alla fyra rollerna, men han bedömer att det är
Corbett forskaren som är av störst betydelse för vår tids läsare. Den smarta dispositionen och de två begreppsparen hjälper läsaren att hitta rätt i Corbetts komplicerade
tankevärld, trots avsaknaden av teoretiska
ledstänger i övrigt.
Att Widén valt att skriva sin bok på engelska är inte så konstigt. Den största läsekretsen torde finnas på de brittiska öarna,
Widén har blivit uppmuntrad av Corbett
Centre i London och som alla författare ser
han säkert framemot en så stor spridning
av sitt verk som möjligt. Språkvalet är inte
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förknippat med några särskilda svårigheter.
Arbetet är befriat från svengelska, grammatiska fel och dålig stavning, som alla är
vanliga problem när vi svenskar överdriver vår lingvistiska förmåga. Widén har ett
rappt, snyggt och precist uttryck. Vad avser
källor stödjer sig Widén huvudsakligen på
redan gjorda bearbetningar, vilka han har
kompletterat med eget arkivarbete. Det är
dock som läsare lite svårt att få en uppfattning av omfattningen av Widéns eget empiriska bidrag eftersom det inte framgår riktigt vad som döljer sig bakom arkivbeteckningarna.
Widén konstaterar i likhet med andra
forskare, som den nyligen avlidne fransmannen Hervé Coutau-Bégarie och engelsmannen Geoffrey Till (som skrivit ett för
Widén mycket smickrande förord till boken), att Corbett ännu inte fått någon marinteoretisk efterföljare. Istället formuleras idag tankar om sjökrigföring främst ur
ett strikt nyttoperspektiv, vilket leder till
att arbeten som Corbetts sällan vidareutvecklas. Det är därför som Widén anser det
vara av vikt att återvända till de klassiska
tänkarna och deras teorier.
Vidare är det intressant att notera att begrepp som öppna sjövägar, nationella intressen och stödjande av markoperationer
från havet känns igen i dagens marinteoretiska diskussion. Även den praktiska tillämpningen av teorin, d v s dagens marina operationer, bedrivs i viss omfattning i
Corbetts anda: Den svenska marinen nyttjas med jämna mellanrum för att möta piratverksamhet för att skydda svenska nationella intressen. Dessutom har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå ett
effektivare utnyttjande av samhällets maritima resurser – möjligen ett steg på vägen
mot en utveckling av en svensk maritim
strategi. Det verkar alltså finnas all anledning att följa den av Widén utstakade far-
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leden och vända sig till Corbett för att sätta
dagens svenska sjömilitära aktiviteter i sitt
både teoretiska och större sammanhang.
Widén understryker dessutom de intellektuella, praktiska, doktrinära och estetiska betydenheterna av god teori. Alla dessa
värden återfinnes hos Corbett, och Widéns
slutsats är att engelsmannens teori är just
god och därför betydelsefull att läsa och
värdera. Det är uppfattat, men vem är det
då som bör studera Corbetts teori? I sin
slutkläm travesterar Widén fransmannen
Georges Clemenceaus kända ord om att
”krig är allt för betydelsefullt för att kunna överlåtas till militärer”: Studien av militär teori är, enligt Widén, allt för betydelsefull för att överlåtas enbart till forskarna. Detta påstående måste rimligen betyda att det istället är de militära beslutsfattarna och tänkarna som måste läsa, förstå
och utveckla.
Innebär dessa Widéns avslutande ord
att de strategiska tillkortakommanden
som verkar vara något av ett signum för
vår tid skulle kunna undvikas med hjälp

av studier av militär teori? Kan vi lösa piratproblem, avsätta obarmhärtiga diktatorer och bringa ordning i kaos bara genom
att tänka bättre, längre och annorlunda? I
alla fall är dagens doktrinutveckling ofta
fokuserad på de dagsaktuella svårigheterna. Konsekvensen blir att långsiktighet, visionärt tänkande och därmed förmåga att
hantera okända situationer kan komma att
saknas i stor utsträckning.
De som mött Widén i klassrummet vet
att en av hans käpphästar är bildningens betydelse för förståelsen av militära
problem och deras lösningars genererande. Huruvida Widén också vill vrida tiden rätt är svårt att veta och han ger heller
inga konkreta förslag på hur morgondagens problem på slagfält eller till sjöss skulle kunna lösas. Ett står dock klart: Det är
genom studien av militärteori som Widén
vill lära dagens beslutsfattare att undvika
framtida nederlag.
Recensenten är kommendörkapten.

Not
1.	Den engelska originalversionen av denna artikel publicerades i augustinumret av
Mariner’s Mirror.
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Bok om akademiseringen borde inte ha
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av Håkan Edström
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författare:
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Försvarshögskolan 2011

berndt brehmers1 bok ”Från yrke till
profession” består av fyra uppsatser. I det
följande kommer jag först att redogöra för
innehållet i uppsatserna. Därefter kommer
jag att rikta kritik mot vissa delar av författarens framställning. Sedan kommer jag
att visa på den utvecklingspotential som
finns inte bara i uppsatserna utan även i
Försvarshögskolans, FHS, förlagsverksam
het. Avslutningsvis redovisar jag mitt samlade omdöme samt förslag på fortsatt läs
ning.

Innehållsbeskrivning
Syftet med Brehmers bok är, enligt FHS:s
vicerektor Bengt Axelsson, att ge ”ett bra
och tydligt svar” till frågan kring ”varför
officersyrket behöver vara akademiserat”
(s 7) medan bokens styrka, enligt Axelsson,
ligger i att ”den är skriven av en mycket erfaren civil akademiker” (s 8).
I den första uppsatsen försöker Brehmer
förklara vad akademiseringen av officersutbildningen syftar till. Han påstår att
Försvarsdepartementet och Försvarsmakten
varit motståndare till akademiseringen var168

för de syften Brehmer redovisar implicit förstås vara FHS:s eller möjligen enbart hans
egna (detta är något oklart i uppsatsen).
Författaren hävdar att tidigare officersutbildning varit kursbaserad men med akademiseringen kommit att bli ämnesbaserad.
Detta anses vara nödvändigt för att erhålla
en kumulativ utveckling av undervisningen. Genom att införa ämnen som krigsvetenskap, och dessutom betrakta dem ur ett
officersperspektiv, anser Brehmer att officersprofessionen getts verktyg att ta makten över sin egen utveckling.
I den andra uppsatsen beskriver Brehmer
ämnet krigsvetenskap såsom det utövas vid
FHS. Han återanvänder argumenten kring
ämnesbaserad utbildning och officersperspektiv. Kontentan är att krigsvetenskap
vid FHS är unikt eftersom det utgår från
ett officersperspektiv. En annan aspekt som
gör krigsvetenskap vid FHS unik påstås vara att medan krigsvetenskap, ”war studies”,
vid utländska universitet syftar till att förstå krig, syftar krigsvetenskap vid FHS till
förmåga att utkämpa krig. Källkritik lyfts
också fram som en viktig del av den krigsvetenskapliga metodiken.
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I den tredje uppsatsen går Brehmer in
på beprövad erfarenhet. Han citerar bl a
Högskoleverkets hemsida och för ett resonemang kring tillgänglighet av källor
som kan nyttjas i sammanhanget. Huvud
poängen i hans resonemang är att beprövad erfarenhet inte är personlig utan professionens egendom.
I den fjärde och sista uppsatsen resonerar Brehmer kring forskningens roll för officersprofessionen. Han menar att inte enbart officerare kan ha ett officersperspektiv.
Varje forskare, oavsett bakgrund, påstås
kunna inta detta så länge viljan finns.

Kritik
Ett centralt problem är att Brehmers akademiska erfarenhet inte ligger inom det militärsociologiska fält han uttalar sig om.
När Brehmer t ex försöker teoriförankra
sitt arbete väljer han en opublicerad uppsats av den vid FHS kände medarbetaren,
men inom militärsociologin relativt okände, Torsten Björkman och använder dennes sju kriterier för att skilja yrke från profession. Brehmer tillför själv ett åttonde,
”den speciella intellektuella grund som en
profession kräver” (s 14), utan att belägga
varifrån detta kriterium härrör.
Brehmer tycks dessutom bortse från att
flera yrkesgrupper saknar akademisk utbildning men likväl är att betrakta som
en profession enligt Björkmans kriterier.
Eftersom Brehmer varit tillförordnad professor i krigsvetenskap, och eftersom han
utger sig för att ha breda kunskaper om officersyrket, är det märkligt att han inte reflekterar över att systemet med officersfullmakt uppfyllde Björkmans krav. Då fullmakten i sig inte hade ”intellektuell grund”
men likväl var en viktig beståndsdel i dåvarande officersprofession synes Brehmers
resonemang vila på bräcklig grund. Att en-

bart konstatera att ”man har berättat för
mig att detta inte var annorlunda förr” (s
16) är inte tillräckligt, åtminstone inte ur
ett akademiskt perspektiv.
Teoretiskt och metodologiskt lämnar boken m a o mycket i övrigt att önska. Den som likt Brehmer utger sig för
att förstå officersyrkets sociala dimension
brukar åtminstone referera till de centrala verken kring militär profession: Samuel
Huntingtons The Soldier and the State
och Morris Janowitz The Professional Sol
dier. Passande hade också varit att hänvisa till den FHS-professor som faktiskt är
en militärsociologisk auktoritet; Bengt
Abrahamsson. Dessa portalgestalters skrifter lyser emellertid helt med sin frånvaro i
Brehmers bok.
Att föra ett vetenskapligt resonemang synes förvisso heller aldrig ha varit Brehmers
avsikt. Ett genomgående tema i boken är
istället hans försök att tillskansa sig tolkningsföreträde. Genom att tillskriva sig
själv definitionsrätten av olika begrepp
skapar Brehmer ett innanför-utanför-förhållande. De som är innanför är de som
besitter ”officersperspektivet”. Att enbart
vara officer är inte tillräckligt för att erhålla inträdesbiljett. Det är nämligen Brehmer
som avgör vilka som tillämpar respektive
inte tillämpar rätt perspektiv, förstår respektive inte förstår ämnet krigsvetenskap,
inser respektive inte inser behovet av akademisering o s v.
Brehmers resonemang har dessvärre inte enbart vetenskapliga utan även logiska
brister. Vid ett flertal tillfällen argumenterar han paradoxalt nog mot sig själv. När
en icke-sociolog som Brehmer underbygger
sin militärsociologiska framställning utan
att förankra den i relevant vetenskaplig litteratur gör han sig skyldig till den amatörism han beskyller andra för. Ett annat exempel utgörs av ”beprövad erfarenhet”
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vars vikt Brehmer betonar. Varför FHS
och/eller Brehmer trots denna insikt valt
att negligera internationellt beprövad erfarenhet vid utformandet av ämnet krigsvetenskap framgår emellertid inte. Inte heller förklaras varför länder som har erfarenhet av att de facto utkämpa krig ändå väljer att låta sina officerare studera krigsvetenskap vid bl a King’s College istället för
att sända dem till Stockholm. Ytterligare
ett exempel är att samtidigt som Brehmer
betonar vikten av källkritik citerar han bl a
Högskoleverket utan att ange källhänvisning. Vidare påstår han att officerarna genom tillkomsten av ämnet krigsvetenskap
getts ett verktyg att ta befälet över sin egen
utveckling samtidigt som han negligerar ex
Officersförbundets syn på behovet av just
detta och istället tar för givet att officerskåren delar hans preferenser.

Utvecklingspotential

att skolan återigen bör se över rutinerna i
sin förlagsverksamhet.
Varför officersyrket behöver vara akademiserat är fortfarande höljt i dunkel.
Inte minst skulle det vara intressant för läsaren att få ta del av t ex Försvarsdepar
tementets, Försvarsmaktens respektive Of
ficersförbundets syn. Dessvärre förbiser
nämligen Brehmer att det varken är han
själv eller FHS som är den instans som i
första hand bör besvara just den frågan.
Han saknar således inte bara teoretisk och
metodologisk grund utan även relevant
empiri för att behandla bokens explicita
problem.
Ett annat problem är hur FHS hanterar akademiseringen. Brehmer klarlägger
t ex inte varför det krävs dubbelt så lång
tid att erhålla magisterexamen vid FHS
som på övriga svenska högskolor. Han
förklarar heller inte varför studenterna
vid andra länders försvarshögskolor, under motsvarande studietid som FHS Högre
Stabsofficersutbildning (HSU), erhåller
masterexamen, d v s en mer avancerad och
högre akademisk examen. Inte minst med
tanke på att Brehmer tillskriver sig själv
en avgörande betydelse i FHS:s akademiseringsarbete hade det varit klädsamt om
han balanserat självförhärligandet med
självkritik i dessa avseenden.

Är då Brehmers trycksak ett uttryck för
FHS:s publicistiska ambitioner? Nej, att
ge ut fyra uppsatser av bristande vetenskaplig kvalitet kan knappast antas vara
en medveten strategisk handling av en
högskola som strävar efter examinationsrätt för forskarutbildning. Att hälften av
uppsatserna dessutom redan getts ut av
Krigsvetenskapsakademien,2 till råga på
allt under samma kalenderår, raderar alla
tvivel om att så skulle vara fallet. Hur Omdöme
Brehmers bok kunnat passera de kvalitetssäkringssteg FHS utformat, bland an- Det samlade omdömet är att Brehmers bok
nat mot bakgrund av den s k Rekkedal- aldrig borde ha publicerats. Om FHS följt
affären,3 är en gåta. Uppenbart är att Breh sina egna bestämmelser hade manuset förmer, med ansvarig institutionschefs ekono- modligen heller aldrig nått tryckpressarna.
miska välvilja och berört redaktionsråds Läsare som är intresserad av varför och
tysta samtycke, ställt sig över de regler han hur rekommenderas istället ta del av Peter
själv varit med om att ta fram. Eftersom Nordlunds FOI-rapport Officersutbildning
Brehmers bok trots obefintligt mervärde – i Sverige och internationellt. Rapporten
ändå publicerats genom FHS tyder det på saknar förvisso hård rygg men har både
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distans och substans – tvärtemot Brehmers
”lilla bok” med andra ord.
Recensenten är överstelöjtnant och fil dr.
Han är gästforskare vid Uppsala Universitet,
University of Maastricht samt Institutt for
Forsvarsstudier i Oslo.

Noter
Berndt Brehmer var professor i ledningsvetenskap vid FHS 1997–2011. Hans forskning var inriktad mot teori för sensemaking och dynamiskt beslutsfattande. Utöver
den här recenserade boken gav Brehmer under dessa 15 år ut boken How Professionals
Make Decisions, Proceedings from the 5th
conference on Naturalistic Decision Making,
tillsammans med Henry Montgomery
och Raanan Lipshitz (Lawrence Erlbaum
Associates Inc, 2004).
2.	Noteras bör att publiceringen inte skedde i
den del av KKrVAHT som fordrar peer-review.
3.	Nils Marius Rekkedal var gästprofessor och
sedermera professor i krigsvetenskap vid
FHS från 2001–2011. Efter misstankar om
oredlighet i forskning kom Rekkedals arbeten att granskas av Vetenskapsrådet. Rådet
fann Rekkedal skyldig till att ha brutit mot
allmänt vedertagna principer för forskning
och att ha avvikit från god vetenskaplig sed.
Rådet riktade emellertid även skarp kritik
mot publiceringsverksamheten vid FHS. (Se
Vetenskapsrådet 2009-01-12, dnr 312-20086540).
1.
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Att skriva regementshistoria
av Arvid Cronenberg
titel:
Signaltruppernas historia, 1871-1937-1997-2006
författare:
Per-Olof Westergren (huvudredaktör)
förlag:
Ledningsregementets och Upplands
regementes historiekommitté 2012

det kan synas som något av en paradox
att samtidigt som statsmakterna har genomfört den mest huvudlösa förintelse av
det gamla neutralitetsförsvaret har intresset för att skriva regementshistoria tenderat att tillta. Det senaste tillskottet i genren är i alla händelser Signaltruppernas
historia med Per-Olof Westergren som
huvudredaktör.
Sitt ursprung räknar Signaltrupperna
från det fältsignalkompani, som sattes
upp 1871 och förlades tillsammans med
ingenjörtruppernas Pontonjärbataljon på
Jaktvarvet i närheten av nuvarande Frid
hemsplan. Såsom tillhörande ”genietrupperna” underställdes kompaniet chefen
för Fortifikationen. Förbandet kvarblev på
Jaktvarvet till 1908, då det under namn av
Fälttelegrafkåren flyttade till den tidigare trängkasernen på Marieberg. Samma år
tog man också Lilla Frösunda i besittning
för sommarförsök med ballonger, radio och
motorfordon, vilket ledde till att Frösunda
blev permanent förläggningsplats för ballong- och radiokompanierna 1916.
Nämnas bör också att Fälttelegrafkåren
år 1920 inköpte arméns första motorfor
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don, en personbil och en motorcykel. Per
sonbilen skulle användas för linjebyggnad
och motorcykeln som följefordon vid frifärder med ballong. Redan i år 1912 års
mobiliseringstabeller hade man försett linjebyggnadsförbanden med personbilar. På
så sätt blev faktiskt Fälttelegrafkåren något av en pionjär för motoriseringen inom
armén, men detta nämns tyvärr inte i historiken.
Enligt 1914 års försvarsbeslut skulle
Fälttelegrafkåren beredas en samlad förläggning på Frösunda, där man också vidtog vissa förberedelser härför. Världskrigets
slut och de därpå följande ekonomiska kriserna medförde emellertid att planerade kasernbyggen och materielanskaffning inhiberades. En försvarsrevision tillsattes, vars
betänkande i huvudsak lades till grund för
1925 års beramade nedrustningsbeslut.
Detta innebar bl a att kåren skulle återgå till att bli ett renodlat signalförband.
Flygkompaniet, som legat på Malmen,
överfördes till det nybildade flygvapnet,
medan ballongerna överflyttades till A 6
i Jönköping. Det verkligt stora omslaget
kom först med 1936 års försvarsbeslut,
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då Fortifikationen sprängdes och ingenjöroch signaltrupperna bildade två separata
truppslag. Fälttelegrafkåren omdöptes till
Signalregementet och skulle dessutom beredas en samlad förläggning på det natursköna Frösunda.
Till följd av krigsorganisationens expansion under beredskapsåren skedde en viss
utökning efter hand även av truppslagets
grundorganisation. Detachementet i Boden,
S1 B, fick bataljonsstatus 1955 under benämningen Signalbataljonen i Boden, S 3,
sedermera benämnd Norrlands signalbataljon för att bli regemente 1987. Nedgången
började 1994 med förbandets nedgradering till Norrlands signalkår, en utveckling
som slutade i nedläggning 2005.
En liknande utveckling drabbade det detachement, som sattes upp 1944 och då
samlokaliserades med K 3 i Skövde, S1 Sak.
År 1961 fick förbandet självständig status
genom att det upphöjdes, först till kårförband, Göta signalkår och året därpå till regemente.
Men inte heller kärnan i truppslaget,
Signalregementet, förblev oberört av arméns flyttningsbekymmer och revideringar. Signalisterna i allmänhet hade nog förväntat sig en lång och trivsam tillvaro på
Frösunda, som betraktades som ett slags
urhem för truppslaget. Kanondundret från
kontinentens många fronter hade knappast
tystnad förrän det började viskas om ett
nytt stort flyttprojekt, ”Mälarkarusellen”.
År 1957 tvingades Signalregementet lämna Frösunda för att överta det samtidigt
nedlagda Upplands regementes kaserner
i Uppsala. Signalregementet skulle därvid
också överta upplänningarnas fana och
traditioner och därjämte byta namn till
Upplands signalregemente. Redan 1974
var det dags att ånyo rycka upp bopålarna för att i anslutning till OLLI-reformen
flytta till Enköping och bli fo-regemente.

Av ovanstående har framgått att en historik i ämnet knappast behövt sakna varken
problematik eller spänning. Frågan är bara
hur den skrivs?
Beträffande uppläggningen av historiken
har redaktionen haft ambitionen att skriva såväl truppslagets som de däri ingående förbandens historia. Resultatet har inte
blivit helt lyckat. Det har blivit ett perspektiv för mycket, splittringen är besvärande.
Fälttelegrafkåren och Signalregementet har
alltid utgjort själva kärnan i truppslaget
medan S2 och S3 betraktats som kompletterande bihang. De två senare förbanden
blev dessutom tämligen kortlivade utan
särskild betydelse för truppslagets utveckling. Av största intresse från truppslagssynpunkt är däremot hur uppgifterna som mobiliseringsmyndighet fördelades på de tre
fristående förbanden, men därom lämnas
läsaren i okunskap. Liknande frågor ställer
man sig rörande utbildningen. Var förbanden på något sätt specialiserade eller bedrevs i princip samma utbildning vid alla
tre förbanden? Eftersom signaltruppernas
samtliga förband hade ett gemensamt ursprung har särbehandlingen av dem endast
lett till onödiga upprepningar.
Ett annat tveksamt val är fokuseringen på tiden efter 1936. Fälttelegrafepoken
behandlas därför endast inledningsvis i en
visserligen välskriven men endast berättande resumé, skriven av Fredrik Thisner.
Sammanställningen är baserad på tidigare tryckta publikationer. Kårens omfattande försöksverksamhet med flyg, ballonger, motorfordon och radio berörs endast i ringa grad liksom kårens ständiga
kamp för erkännande. Vi har här ett rikligt stoff för spännande historia som förvisso varit värt sin belysning. Vi kan inte
bortse från att såväl flygvapnet som det senare tillkomna arméflyget räknar anor från
Fälttelegrafkåren.
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Nåväl, 1936 års försvarsbeslut har blivit verkets egentliga startpunkt. Det nybildade Signalregementet stod i begrepp
att flytta in i Sveriges dittills modernaste arméförläggning i Frösunda. Men man
hann knappast påbörja inflyttningen förrän det andra världskriget tog sin början. Tysklands överfall på Polen följdes
av Englands och Frankrikes krigsförklaringar, Sverige förklarade sig neutralt, men
man hade ändå på känn att landets krigsmakt stod inför sin största utmaning sedan Napoleonkrigen. För Sveriges del hände visserligen inte så mycket annat än att
högkvarteret jämte några få skyddsförband mobiliserades. Att högkvarteret mobiliserades innebar ingenting annat än att
Försvarsstaben också övertog rollen som
högkvarter. Staben kom därvid att fungera som högkvarter för de mobiliserade delarna av krigsmakten men fortsatte att vara försvarsstab i grundorganisationen. För
Signalregementet innebar konstruktionen
rimligen att regementet inte behövde kalla
in några högkvartersförband, men därom
säger historiken ingenting.
I Sverige betraktade man läget med upphöjt lugn. Man trodde länge att orosmolnen skulle skingras, men den 30 november brakade det lös. Ryssland hade överfallit Finland. I Norrbotten mobiliserades 2. armékåren jämte V. och VI. fördelningarna, inalles ca 100 000 man. Kår
staben förlades till S:a Sunderbyn norr
om Luleå, medan de båda fördelningarna grupperades med den mera skidvana VI. fördelningen längs Torneälven och
den V. i byarna Töre och Råneå. I samverkan med Bodendetachementet skulle
Signalregementet ha mobiliserat 2. kårsam
bandskompaniet samt 5. och 6. fördelnings
kompanierna.
Vad hände med dessa? Hur var det med
befälsläget och materieltillgångarna? Hur
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var det med skidkunnandet och förläggningarna med tanke på den stränga kylan?
Sambandet baserades självfallet så länge
det var fred på permanenta nätet, men hur
skulle det gå om man tvingades övergå till
radio? Hur skulle radionätet se ut? Vilka
stationstyper hade infanteriregementena
för att kunna ansluta till ett fördelningsnät? Hur förberedde man sig för ett kommande eventuellt krig? Frågorna hopar sig,
men historiken har inga svar.
Knappt hade kriget tagit slut i Finland,
när det började brinna i andra knutar av
vårt avlånga land. Och nu var det värre.
Den 9 april 1940 ockuperade Tyskland
både Danmark och Norge. I Sverige mobiliserades hela fälthären. 2. armékåren i
Norrbotten upplöstes den 15 april för att
mobiliseras på nytt redan dagen därpå
med förnyad personalbesättning och delvis ny sammansättning. Uppgiften blev nu
att försvara Västsverige. Kårstaben förlades denna gång till Vara, ca två mil öster om Trollhättan. I kåren ingick bl a den
förutvarande VI. men nu ombenämnda II.
fördelningen samt III. fördelningen. Senare
tillkom också den helmotoriserade kavalleribrigaden. Samtidigt i Skåne mobiliserades
I. armékåren med kårstab i Tyringe. Till en
början försvarades Skåne endast av I. fördelningen men längre fram tillkom också
IV. och V. fördelningarna.
Aprilmobiliseringen bör ha inneburit
praktiskt taget en totalmobilisering av signaltruppernas krigsförband, möjligen med
undantag för högkvartersförbanden. Hela
truppslaget var försatt på krigsfot. I mobiliseringshänseende var Signalregementet
unikt såtillvida att det inte mobiliserade någon större enhet av regements- eller bataljonsformat, som så att säga representerade
moderförbandet på krigsfot. Regementet
mobiliserade i stället ett stort antal stödförband till de operativa enheternas staber.
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Men vilka förband regementet sände i fält, för vare sig ”Mälarkarusellen” eller OLLIvar de förlades, hur de fungerade samt hur reformen. När S1 flyttade till Uppsala skulsoldaterna upplevde beredskapen får vi in- le det också överta Upplands regementes fate veta.
na och traditioner och därjämte byta namn
Men där fanns också problem av an- till Upplands signalregemente. Vad skulle
nat slag. Samtidigt som aprilkrisen var in- det tjäna till? Var det verkligen ingen som
ne i sitt mest kritiska skede, beslöt stats- protesterade? Upplands regemente var ju ett
makterna att fälthären skulle fördubblas. gammalt hederligt ”bonnregemente” med
Kategoriklyvningen skulle upphävas och de
anor från det krigiska 1600-talet men utvärnpliktiga, som tidigare varit frikallade i an någon som helst gemenskap med signalfredstid skulle ”efterutbildas”. Vidare för- trupperna. Signaltrupperna hade ju för övlängdes grundutbildningen till ett år varpå rigt sitt eget traditionsarv. Konstruktionen
skulle följa ett halvt års beredskapstjänst- förefaller mig ligga på gränsen till histogöring. Regeringen förberedde Sverige på rieförfalskning. Traditioner skapas inte av
ett långt krig och en lång beredskap. För ”traditionsbyråkrater” utan av livet självt.
Signalregementet innebar dessa förändTill sist, var är Profilerna, personligheringar bl a att inneliggande årsklass skul- terna, som gått i spetsen och styrt utveckle utökas från 375 till 685 man. Varken lingen? För att nämna den förste, portalkaserner, utbildningsanordningar eller be- figuren, Fältsignalkompanisets upphovsfälstillgångar räckte till. Vid andra förband man, Nordlander, som ägnats en enda mebyggde man upp barackläger, utnyttjade de
ning och därvid kallats David. Han hette
s k fältdepålägren samt kallade in reservbe- faktiskt Daniel. Även ”KABA” Amundson
fäl för att provisoriskt parera problemen.
och Adolf Murray, båda med biografier i
Vad gjorde man vid Signaltrupperna? Svenskt Biografiskt Lexikon, nämns enVilka insatser gjorde för övrigt Signaltrup dast i förbigående liksom Erik Schenström,
perna vid de stora pådragen 1941 och Tage Carlswärd, Carl Johan Brunskog
1942, d v s ”mars-” och ”februarikriserna” och Thorsten Friis, alla spännande persamt vid uppsägningen av transiteringsav- sonligheter. Vi har också Tage Bjurefelt,
talet sommaren 1943? Beredskapsåren var moderna femkampens förste världsmäsju ändå en tid då atmosfären var fylld av tare, därtill en av landets främsta kvartsspänning, intensitet och improvisation, en milare. Varför inte också eldsjälen Sixten
tid då allt kunde hända och då svensk mi- Borg, legendarisk ledare av den stora årlilitär administration sattes på sitt examens- ga DN-galan i friidrott på Stockholms staprov. I denna bok förefaller allt ha försvun- dion. Ett glädjande inslag är i alla fall den
nit i ett svart hål.
vackra ”Frösundatavlan” med motiv hämEfterkrigstiden ägnas främst åt den tek- tat från regementets numera rivna stall på
niska utvecklingen. Framställningen är sä- Frösunda (s 460). Varför inte också nämna
kert tekniskt riktig och korrekt, men torde
konstnärens namn? Konstverk och konstha vunnit på att man begränsat de teknis- när brukar annars anses oupplösligt förenka beskrivningarna och försökt förklara de
ade. Vad skulle John Sjöswärd ha sagt?
praktiska konsekvenserna. Andra problemHistoriska verk av det här slaget kan
områden, som man gått förbi är flyttning- självfallet läggas upp på olika intellekarna och officersrekryteringen. Några mi- tuella nivåer. Man kan välja en ren, relalitära motiv kan knappast ha mobiliserats
tivt hög vetenskaplig nivå med problema175
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tiseringar, intressanta frågeställningar och
sera framställningen på redan tryckta skrifinfallsvinklar samt kritiska iakttagelser. ter av berättande slag, etablerade föreställFörutsättningen för en seriös insats på det ningar samt triviala redogörelser av officiplanet är dock att man håller sig till ett pri- ös natur. Författarna stödjer sig påfallande
märt källmaterial som samtida centrala re- ofta på egna erfarenheter, kunskaper och
gionala och lokala ämbetsarkiv, person- minnesbilder enligt den tveksamma devisen
arkiv, konseljakter, offentliga utredningar, ”att historia skrives bäst av den som själv
riksdagstryck och samtida tidningsdebatt. var med”. Boken har därmed gått miste om
En annan nödvändighet är att man har till- den sälta och vitalitet, som ett primärt källgång till författare med ett utvecklat veten- material i rätta händer kan förmedla. Den
skapligt förhållningssätt samt viss forskar- har nu i stället fått karaktären av minnesoch arkivvana. Är ämnet, såsom i detta fall bok, ett väl tillrättalagt beställningsarbete,
militärt, bör författaren också besitta en men fritt från kritiska och tankeväckande
viss förtrogenhet med militär organisation
slutsatser.
och militära tänkesätt.
För Signaltruppernas historia har redak- Recensenten är överstelöjtnant och ledationen valt en snabbare och bekvämare
mot av KKrVA.
väg. Man har föredragit att i huvudsak ba-
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Porträtt av ung säkerhetsleverantör
EU 2006 inför Libanonkriget och i Kongo

av Olof Santesson
titel:
The EU’s Collective Use of Force:
Exploring the Factors behind its First Military Operations
författare:
Katarina Engberg
förlag:
Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet 2011
europeiska unionen är som sina med- två fallstudier. Den ena gäller den operalemmar. Den och de (numera) griper inte
tion i Mellersta Östern som planerades i
lätt till vapen. Sedan 2003 har EU dock ut- samband med Libanonkriget 2006 men infört militära operationer. Hur denna ny- te kom till stånd, den andra den samma år i
börjare ger sig in på väpnade fredsinsatser Afrika genomförda EUFOR RD Congo.
– eller inte gör det – är väl värt att studera, särskilt som alla våra länder i en eller Fallet Libanon
annan form och grad kan komma att bli
tillfrågade och vi inte har mer än ringa er- Frågan om ett ingripande av EU med stridsfarenheter att falla tillbaka på. Ledamoten krafter i avspänningssyfte i Libanon aktuaKatarina Engberg har därför utfört ett an- liserades av unionens ”höge representant”
geläget pionjärarbete med sin avhandling Javier Solana sedan Israel den 12 juli efter
en upptrappning hade inlett luftbekämpThe EU’s Collective US of Force.
ning
av Hizbollahstyrkorna i södra delen
Vad författaren kallar ett porträtt av en
av
landet.
Tydligt var att den svaga FNorganisation som är ung i rollen av kollekstyrkan
på
platsen, UNIFIL, saknade möjtiv och regional leverantör av säkerhet i
ligheter
att
agera.
militär utformning aktualiserar flera frågor
Inom EU:s militära stab övervägdes olisom har kommit att förknippas med fredsinsatser längs konfliktskalan. Det rör sig ka alternativ. De mest ambitiösa var en EUom känsliga avvägningar av intressen och ledd operation kanske med Frankrike som
risker, om sådant som förhållandet mellan ”framework nation” med ett operativt högden intervenerade parten och lokala aktö- kvarter, alternativt en lösning enligt det s k
rer (Afghanistan som det oroande paradex- Berlin plus där Nato bidrog med ett högemplet), om politisk strävan respektive re- kvarter. Hur som helst förutsattes att Israel
skulle ha avslutat sitt anfall innan en insats
surser, om ledningsförmåga.
Under vilka omständigheter företar då kunde ske.
Natomöjligheten övergavs rätt snart på
EU militära operationer? Det är den fråga
som Katarina Engberg med sin forskning grund av spänningar Turkiet-Grekland,
vill ge svar på med stöd av framför allt av och det visade sig att inte heller något av de
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fem länder som förklarat sig villiga att ställa upp med operativa högkvarter för EU:s
räkning (Storbritannien, Tyskland, Frank
rike, Italien och Grekland) var redo för en
operation som tedde sig riskabel och kanske skulle dra ut på tiden. Man var inte ense och man var inte ense med USA.
EU som självständig aktör fick föga uppmuntran inom FN-systemet. Utvecklingen
mot ett inträde av Hizbollah i den libanesiska regeringen och armén var svårförenlig
med en roll för EU. Det ska inte uteslutas
att en EU-ledd operation ändå hade kunnat komma till stånd i samband med en israelisk tillbakadragning. Författarens uppfattning är dock att detta hade förutsatt att
en uppgörelse att få slut på konflikten nåtts
inom FN, och Hizbollah var inte villigt att
ge EU en roll framför en mer beskedlig
FN-närvaro. Resultatet, efter en uppgörelse USA-Frankrike, blev en förstärkning av
FN-styrkan i området, UNIFIL II.

Operationen i Kongo
I fallet Kongo fanns ingen inbyggd motsättning mellan FN och EU, vilket visade sig när
FN bad om hjälp med en ”avskräckningsstyrka”, avsedd för huvudstaden Kinshasa,
som stöd åt FN-operationen MONUC och
den kongolesiska armén under de val som
skulle hållas 2006. Intressant, inte minst
med tanke på Sveriges ambitioner i sammanhanget (NBG 08, 11), är att man inom
FN-ledningen hade förhoppningar om att
EU skulle kunna bidra med en av de splitter nya stridsgrupperna, EU Battle Groups.
Redan gjorda EU-investeringar i humanitär hjälp, civilt-militära insatser och militär krishantering talade under samtalen för
en ny insats med Tyskland i en nyckelroll
som framework nation. Tyskarna tvekade
om att planera för en första operation i utlandet sedan andra världskriget och dela
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bördan i vad som sågs gamla kolonialmakters ansvar, men motståndet övervanns till
sist i tid till genomförandet av valen under andra halvåret 2006. Den tyska huvuduppgiften i ett operationellt högkvarter (OHQ) i Potsdam blev att åstadkomma
en tillräcklig multinationell styrka, medan
stridsuppgifterna leddes av en fransk styrkechef, Force Commander.
Som så ofta noterades brister på transport- och sjukvårdssidan, MEDEVAC, och
någon hel stridsgrupp aktiverades inte, men
till sist hade man fått ihop förband för tre
uppgifter: en framskjuten styrka i Kinshasa,
en styrka i beredskap i det närbelägna
Gabon och en ”strategisk reserv” i Europa
ur delar av en fransk stridsgrupp med tyska inslag. EUFOR RD Congo visade sin
förmåga när inbördes motsättningar utlöste oroligheter i Kinshasa. Förstärkningar
flögs snabbt in, och en lyckad stabiliserande EU-insats fick till sist också stöd i befolkningen.

När ingripa?
De två fall som Katarina Engberg har specialstuderat ger förstås inga uttömmande
besked om fortsatta förutsättningar för
kommande militära EU-operationer. Men
hennes reflektioner är bestickande för dem
som alls tänker på väpnade EU-insatser, av
vilka förhoppningsvis somliga finns i vår
akademi.
Till att börja med kan EU förväntas genomföra militära operationer efter medgivande av inflytelserika lokala aktörer, som
fallet var med EUFOR RD Congo men inte i Libanonkriget. Förutsättningar för en
insats ökar om den ses som en möjlighet
snarare än en utmaning, tillfrågade länders
egna intressen står på spel och svårighetsgraden uppfattas som hanterlig. Det kan
dock inte helt uteslutas att EU även skulle
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ta större risker i fall av ökad angelägenhet
och insatsen är legitimerad av statssamfundet; författaren nämner som exempel en
konflikt i Europa eller dess utkanter, behov
att evakuera medborgare eller att hindra
överhängande folkmord.
EU torde kunna ingripa militärt där europeiska stater eller EU har verkat tidigare. I tidigare koloniala miljöer ökas förutsättningarna om stöd ges av regionala säkerhetsleverantörer som AU eller ASEAN
(!). Av central betydelse är om ledningsoch lydnadsförhållanden står i paritet med
uppdragets omfattning: ett av EU utsett nationellt högkvarter, Nato eller ett högkvarter enligt Berlin plus.
Arrangemanget förutsätter samarbete mellan åtminstone en av EU:s stora –
Tyskland, Frankrike eller Storbritannien –
och en grupp små eller medelstora stater.
Om ingen av de tre stora är tillgänglig blir
en EU-operation inte av. EU kan komplettera andra aktörer, t ex som bidrag till FNoperationer, vilket har hänt i Afrika, men
också agera på egen hand eller tillsammans
med andra uppträda som global aktör i
konkurrens med FN. EU-styrkor kan också tänkas avlösa FN-insatser (follow-onforces) efter krigshandlingars avslutande.
Man lär inte kunna räkna med en väpnad EU-insats i fall där förhandlingar pågår via FN, som fallet var i Libanon, eller om uppgiften är att få slut på ett krig
med militärt våld, som på Balkan. Politiska
begränsningar och brist på resurser torde
hindra EU från att ensamt agera militärt.
Desto närmare till hands ligger kompletterande väpnade insatser inom ramen för en
arbetsfördelning mellan olika säkerhetsorgan och som del av civil-militär konflikthantering.
Vad betyder då detta för framtiden med
Europas alltmer begränsade militära resurser?

Katarina Engberg bedömer att truppneddragning i Afghanistan och gradvis
återhämtning hos ansträngda försvarsmakter, tillsammans med ökad integration av
Europas stridskrafter, mot slutet av innevarande decennium kan minska inskränkningarna vad gäller markförband. Och tillgången på flyg och fartyg inbjuder till operationer där basen blir sjö- och luftstridskrafter.
Begränsningen av europeiska ledningsstrukturer ser författaren som ett mindre problem på nuvarande ambitionsnivå.
Men mer krävande operationer hindras,
såvida det inte gäller att evakuera europeiska medborgare. Då skulle EU:s stridsgrupper kunna vara värdefulla verktyg
och de operativa EU-högkvarteren i Mont
Valérion, Northwood eller Potsdam följaktligen komma att mobiliseras.
EU kan fortfarande växa och fylla ett utrymme för en europeisk säkerhetsleverantör i en internationell arbetsuppdelning rörande militär krishantering. Men utrymmet
kan komma att minska när regionala organisationer tar större ansvar för säkerheten i
sina regioner och nya asiatiska makter börjar erbjuda fältförband av en kvalitet liknande västländernas.
För somliga är det kanske inga märkvärdigheter som Katarina Engberg har presenterat i sin avhandling, men hon har verkligen bekräftat värdet av att vi kan få ta del
av en erfaren och påläst bedömares analyser. Slutsatsen andas hur som helst viss tilltro till Europas förmåga. Globaliseringens
krafter skapar både utmaningar och möjligheter när EU går in i nya samarbetsnätverk. På det hela taget verkar det i en sådan analys troligt med mer av militära EUingripanden under kommande år.
Recensenten är ledamot av KKrVA
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När dimridån går upp
av Petter Wulff
titel:
Den dolda alliansen.
Sveriges hemliga NATO-förbindelser
författare:
Mikael Holmström
förlag:
Atlantis, Stockholm 2011

mikael holmströms Den dolda alliansen kan ses som en fortsättning på ett spår,
som drogs upp av Wilhelm Agrell med boken Den stora lögnen. Efter hans skarpa
vidräkning med neutralitetspolitiken 1991
kan det vara dags för en ny bred presentation i en debatt som till stor del förts i specialisternas krets.
En tidig replik och reaktion på de agrellska angreppen var den Neutralitetspolitik
kommission, som tillsattes 1992 och rapporterade två år senare. Där drogs viktiga dokument fram i ljuset men drogs också vissa förlåtande slöjor över agerandet.
Den sträckte sig bara fram till 1969 men
kompletterades 2002 med en ny offentlig
utredning, som behandlade återstoden av
det kalla kriget. Den tonar, liksom sin föregångare, ner påstådda övertramp i förhållande till den deklarerade neutralitetspolitiken.
Neutralitetsdebatten har under det senaste decenniet förts vidare på akademisk nivå i ett antal doktorsavhandlingar.
I Robert Dalsjös Life-Line Lost ses neutralitetspolitiken som en retorisk överbyggnad på ett fundament av (från början) so180

lid västsamverkan. Dalsjö anser att denna
samverkan var nödvändig för nationens
överlevnad i händelse av krig. Han menar, att en sådan insikt inledningsvis också fanns hos ledande politiker, men att den
förlorades efter hand och gjorde Sverige
alltmer neutralt ”på riktigt”.
Jerker Widén har undersökt den svenska neutraliteten från ett amerikanskt perspektiv och menar att man där var införstådd med de dubbla budskap som gavs
av politiska respektive militära företrädare. Att ett utvecklat militärtekniskt samarbete fanns har blivit väl belagt både av
Mikael Nilsson, som har studerat kontakterna med USA i samband med utveckling
och anskaffning av de första svenska robotvapnen, och av Johan Gribbe, som behandlat den svensk-brittiska forskarsamverkan vid uppbyggnaden av ett avancerat
svenskt luftförsvarssystem. Båda dessa avhandlingar, liksom Widéns, rör 1950- och
tidiga 1960-talet och bekräftar den del av
Dalsjös tes, som säger att det under denna
del av det kalla kriget fanns en stark livlina västerut.
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Efter dessa utrednings- och studieinsat- försvarets personal. De övningar som geser tycks vi stå med tre hypoteser om den nomfördes var realistiska, vilket innebar
svenska neutraliteten. Vi har Agrell, som att personalen tog stora risker, men genom
hävdar att Sverige under hela det kalla kri- att verksamheten var politiskt problemaget levde under en neutralitetslögn. Vi har tisk har deras insatser inte fått något erDalsjö, som menar att neutralitetslögnen kännande. Sverige hade svag eller ingen
efter hand försvann. Som ett tredje alter- gardering mot överflygningar från väst.
nativ finns de offentliga utredarna, som
Sverige hade Nato minst lika nära inpå
kommer fram till att neutralitetspolitiken i
sina gränser som Warszawapakten, men
stort sett sköttes väl. Holmströms bok ger det fanns ingen symmetri i bevakningen av
en möjlighet att testa hypotesernas hållbar- vår öst- och västgräns. Det illustrerades på
het – inte minst därför att han ganska ut- ett smått parodiskt sätt, när Sovjet en gång
förligt behandlar den mindre analyserade
i ett krigsspel förutsattes angripa västkussenare delen av det kalla kriget.
ten i stället för östkusten. Det ledde, som
Den svenska säkerhetspolitikens huvud- Holmström skriver, till ”ett fullständigt
linje under hela perioden var en neutrali- hönshus” bland de militära beslutfattarna.
tetspolitik, som innebar alliansfrihet i fred
Svenska officerare fick utbildning i väst.
syftande till neutralitet i krig. Det är en Underrättelsepersonal gick ettåriga kurser
rimlig linje så till vida, att det är svårt vara i England. I USA deltog man i stabsutbildneutral om man ingår i en allians, och den ning. Det var under de år då Palme som
hamnar i krig. Neutralitetspolitiken kräv- statsminister gick hårt åt USA:s flygbombde alltså, att Sverige skulle vara allians- ningar i Vietnam, men en svensk flygoffifritt. Hur var det då med alliansfriheten? cer kunde samtidigt vara med och planlägDen var uppfylld så långt att Sverige inte
ga amerikanska flygföretag i Vietnam.
var medlem i Nato (eller Warszawapakten).
Besökare från USA fick insyn i försvaHolmströms bok visar, att den inte sträck- rets hemligheter. En flygvapenchef konte sig mycket längre. Sverige deltog in- staterar att ”allting visades öppet – inget
te i Natos beslut eller övningar, men i det var hemligt”. Det var knappast något man
västsamarbete som inte skyltades utåt var skulle ha gjort för sovjetiska gäster.
Sverige aktivt. Följande är några av de exDessa exempel ur Holmströms bok holempel Holmström radar upp på hur det kar ur den offentliga självbilden av ett algick till.
liansfritt Sverige. Snarare fördes en alliansUnderrättelseutbytet med väst var om- politik under falsk flagg. Ändå finns det
fattande. Det fanns under hela det kalla fortfarande de som hävdar, att mycket var i
kriget en överföring till västmakterna av sin ordning i de säkerhetspolitiska turerna
vad Sverige visste om sovjetiska flygplan – att Sverige var alliansfritt och strävade efoch fartyg i Östersjö-området. Delar av ter neutralitet i krig. Det är t ex slutsatsen i
den informationen hade beställts av väst.
professor Kent Zetterbergs efterord till boEn särskilt del av försvaret var den fly- ken. Jag har svårt att hålla med.
genhet, som vid en Sovjetinvasion i Norge
Att ta ställning mellan Agrells och
och/eller Danmark skulle kunna transpor- Dalsjös hypoteser är inte fullt lika enkelt,
tera Natosabotörer via Sverige. Den bygg- men Holmström ger exempel på att livlides upp i början av 1980-talet och var, lik- nan västerut fanns kvar även under senasom underrättelsetjänsten, hemlig även för re delen av det kalla kriget. Den hemliga
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flygenhet, som sattes upp under 1980-talet,
är redan nämnd. Att USA:s försvarsminister Caspar Weinberger i början av 1980talet kom på besök torde också ha stärkt
livlinan – särskilt som besöksgruppen fick
se flera hemliga försvarsanläggningar som
Musköbasen, nya kustartilleribatterier och
krigsflygbaser. Så sent som 1989 talade
förre arméchefen Nils Sköld om behov av
att säkerställa hjälp utifrån. Det ger stöd
för den agrellska hypotesen att vi levde under en neutralitetslögn genom hela det kalla kriget.
Holmström har inte nöjt sig med att
ta reda på vad som hände under det kalla kriget utan undersöker även ting betydligt närmare i tiden. Mot bakgrund av tidigare avslöjanden kring kalla krigs-politiken, kan man undra vad makthavarna lärt sig. Det sorgliga svaret tycks vara: ”inte mycket”. Alliansfriheten avveck-
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lades med EU-inträdet, men relationen till
Nato tycks lika dubbeltydig som tidigare.
Säkerhetspolitikens ord och handling behöver även idag komma varandra närmare.
Om det är orden som ska anpassa sig
till handlingen eller tvärtom blir inte alldeles klart, då läsaren ges möjlighet både att uppröras över kopplingarna västerut och att se dem som en livlina. Det viktiga blir till slut medborgarnas rätt till insyn och medbestämmande i säkerhetspolitiken. Holmström har ställt samman ett
stort intervjumaterial och har belönats
med Grävande journalisters Guldspade för
boken. Han har grävt imponerande djupt i
något som rör nationens grundval.
Recensenten är doktorand och tidigare
analytiker vid FOI
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Rysk militär förmåga i utveckling
av Tommy Jeppsson
titel:
Russia’s New Army
författare:
Mikhail Barabanov (red)
förlag:
Centre for Analysis of Strategies and
Technologies

sex ryska forskare, varav en med militär
och stridserfarenhetsrelaterad bakgrund,
har vid det Moskvabaserade Center for
Analysis of Strategies and Technology publicerat en initierad studie över ryskt militärt reformarbete från Sovjetunionens utmarsch ur historien 1991 fram till nutid,
där tyngdpunkten förlagts till den senast
iscensatta militärreformen.
Inledningsvis kan konstateras att dryga två decenniers reformsträvanden mera
stannat vid ambitiösa försök än konkreta resultat. Undantaget verkar vara det senaste reformprogrammet som dateras från
2008 och som verkar nå viss framgång, vilket har nära koppling till identifierade tillkortakommanden i samband med kriget
i Georgien. På knappt 120 sidor har författarna skapat en antologi som täcker
in specifika militära ämnesområden vilka ger kontexten till pågående och framtida reformsträvanden. Efter att inledningsvis tecknat ramverket till förändringsbehoven med startidpunkt 1992 genomgås kapitelvis ambitioner, uppnådda resultat liksom långsiktiga mål för den ryska armén,
luftlandsättningstrupperna, flygvapnet och

marinen. Det för anmälaren intressantaste
kapitlet var det efterföljande som behandlar den ryska militärdoktrinen. Här görs
en värdering av förmågan hos de olika kapaciteterna per idag, vilket gör denna del
av boken central som sammanhållande för
de övriga delarna, vilka naturligen fokuserar på kapaciteterna inom respektive arena
och deras historiska, nutida och bedömda
roll i framtiden.

Konventionella stridskrafter
Den senaste militärdoktrinen dateras från
5 februari 2010. I den definieras fyra konfliktnivåer av militära maktmedel, nämligen väpnad konflikt, lokalt krig, regionalt
krig och storskaligt krig, där de två som
täcker in den övre konfliktskalan möjliggör användningen av nukleära stridsmedel.
Detta ifrågasätts av författarna med utgångspunkt i faktorn eskalation där de argumenterar för att kostnaderna i samband
med en kärnvapenduell väl kan överstiga
de som följer på ett konventionellt militärt
nederlag. Ett som det kan synas, ytterligt
rimligt antagande.
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Doktrinen nedtonar sannolikheten för
ett storkrig, utan av att för den skull helt
avskriva riskerna för ett sådant, samtidigt
som förmågan att använda det militära
maktmedlet inom ramen för en bred palett
av hot mot den ryska staten ger de konventionella styrkorna en nyckelroll. Det handlar om alltifrån förebyggandet av lokala
konflikter till ingripandet i desamma, via
en avskräckande roll till förmågan att utkämpa fullskalekrig. Det framhålls att volym utgör en kvalitetsfaktor i sig, varför
ambitionen är att numerärt överträffa flertalet grannländer.
Samtidigt kvarstår fakta att landets
storlek och stridskrafternas spridning över
ytan innebär att de fyra strategiska huvudriktningarna, västra, södra, mellersta och
östra, vilka överensstämmer med den nya
militärterritoriella indelningen, var för sig
innehåller relativt svaga stridskrafter, varför möjligheterna att förstärka dessa utgör en kritisk faktor. Därav den högprioriterade strategiska transportförmågan med
framförallt järnväg men också med flyg
(det ryska vägnätet har låg kapacitet), något som demonstrerats i samband med de
två Tjetjenienkrigen liksom Georgienkriget.
Kravet på handlingsfrihet gör att vart och
ett av de fyra militärdistrikten bedöms kräva ett antal operativa markstridsförband
som bemannas med heltidstjänstgörande
soldater, och här avses ett brigadkoncept
ersätta tidigare divisions- och regementsstrukturer.
Rysslands traditionella satsning på luft
landsättningsförband fortsätter, där Geor
gienkriget bekräftade riktigheten i detta samtidigt som ett antal brister avseende bland
annat stridsfordonsmateriel, sambandssys
tem liksom underrättelsekapacitet tydligt
blottades. Luftlandsättningsföretag på det
moderna stridsfältet har ifrågasatts, och
utvecklingen pekar mot att lutlandsätt184

ningstrupperna utvecklas i riktning mot en
luftmobil elitstyrka, för vilket talar landets
storlek och brister i framförallt vägnätets
kvalitet och kapacitet.
Ett av militärreformens högst prioriterade områden är stridskrafternas materiella
modernisering. Faktorerna fortsatt stor volym och ekonomiska begränsningar medför kravet på tämligen hårdhänta prioriteringar. Konsekvensen är en materiell så
kallad ”high-low-mix”, vilket Ryssland
ingalunda är eller kommer att vara ensamt om. Den ibland påstådda ryska teknologiska eftersläpningen kräver därför en
nyansering. Mellan Ryssland å ena sidan
och USA och de ledande Nato-nationerna
å den andra existerar ett teknologigap till
rysk disfavör. Om referensramen däremot
är Kina, Rysslands grannstater inbegripet
åtskilliga Natoländer, blir bilden en annan,
där de ryska förbandens teknologinivå väl
är i nivå med deras.

Strategiska kärnvapenstyrkor.
Det är kärnvapeninnehavet som efter det
kalla krigets slut, och den därpå mycket
kraftiga nedgången i konventionell förmåga legitimerat Ryssland som militär stormakt. Moskva förbehåller sig uttalat rätten att använda kärnvapen för att respondera på en annan aktör som använder dessa stridsmedel mot ryska mål, alternativt i
samband med ett angrepp med konventionella stridsmedel som hotar landets fortsatta existens. Kärnvapenarsenalen angavs
2010 vara 605 strategiska missiler och 2
676 nukleära stridsspetsar.
De tio strategiska ubåtarna bestyckade med strategiska kärnvapenmissiler disponerar totalt 576 nukleära stridsspetsar.
Problem relaterade till bland annat logistik, fartygsunderhåll, tekniska brister, brister i ledningssystemet etcetera, får till följd
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att endast cirka 15 % av ubåtarna uppges
över tiden kunna vara till sjöss samtidigt,
vilket är en låg siffra jämfört med 50 % för
US Navy.
Den flygplanburna delen av kärnvapenstyrkan innefattar omkring sexton TU-160
och sextio TU 95 MS. Också här verkar
det finnas problem med att hålla mer än ett
litet antal av flygplanen i luften samtidigt.
Det finns ett nät av satelliter liksom
långräckviddiga radarsystem för att detektera amerikanska kärnvapenangrepp (Inget
sägs i skriften om motsvarande för att varna för angrepp från exempelvis Kina och
Iran). En begränsning hos dessa system är
att de inte klarar en kontinuerlig täckning
av hela USA, dels att de inte övervakar vissa havsområden från vilka ubåtsbaserade
kärnvapen kan avfyras.
Den sammantagna bedömningen av författarna är, ovan nämnda problem till trots,
att de strategiska kärnvapenstyrkornas
kvalitet är tillräcklig. Samtidigt är många
missiler, satelliter, radar- och ledningssystem gamla och behöver bytas ut i närtid.

Mobiliseringssystem
Författarna hävdar att den nya doktrinen
visserligen tar hänsyn till att moderna konflikter kan vara över inom loppet av dagar
och att styrkestrukturen tagit hänsyn till
denna realitet, samtidigt som postkonfliktskedet kan ta år, ja upp till decennier, vilket
kräver kontinuerlig tillgång till styrkor där
volym blir en kvalitetsfaktor i sig.
Erfarenheterna från bland annat Tjetje
nien är att en stor del av de stående förbanden binds i tidsmässigt utdragna konflikter, vilket dels minskar handlingsfriheten att ingripa i snabbt uppkomna konflikter, dels riskerar att andra områden av strategisk betydelse når en underkritisk massa
avseende förbandstillgång.

Författarna hävdar att även om doktrinen uppehåller sig vid förmågan att mobilisera förband så är denna i nuläget i praktiken starkt begränsad och att målbilden för
den nya arméstrukturen motverkar möjligheterna att mobilisera mer omfattande förbandsvolymer. Orsaken är dels den begränsade förrådshållningen av materiel, dels de
svårigheter som sammanhänger med att
utveckla dessa förrådsdepåer till mobiliseringsbara förband. Existerande mobiliseringssystem svarar således endast i begränsad utsträckning upp mot militärdoktrinens intentioner.

Marinen
Marinens olika förband kommer i och med
inrättande av de nya militärdistrikten att
ledas av dessa (dock ej det centrala militärdistriktet som saknar kust). Uppgifterna
för marinen är att vidmakthålla den sjöbaserade delen av landets nukleära förmåga,
säkerställa ryska ekonomiska aktiviteter på
världshaven samt bekämpa piratverksamhet. Detta kräver ett omfattande nybyggnadsprogram där det skall bli intressant
att se i vilken utsträckning ett sådant kan
förverkligas givet avvägningen med övriga
stridskraftsslag. Exakta antalet nya fartyg
av respektive slag har heller inte offentliggjorts och det kan förväntas att detta blir
föremål för mer än ett omplaneringsvarv.
Bristen på baser i aktuella operationsriktningar lyfts fram, exemplifierat med att
ryska örlogsfartygs insatser mot pirater utanför Somalias kust begränsas på grund
av avstånden till hemmabaserna vilket förkortar insatstiderna. Ett annat bristområde
som utpekas är den åldrande fartygsmaterielen, särskilt aktuellt i Svartahavsflottan.
Om ryska fartyg/ fartygsförband skall kunna delta i nationella ryska eller internationella operationer i Medelhavet och de väs185
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tra delarna av Indiska Oceanen krävs en
tydlig prioritering av Svartahavsflottan.
Här kan en möjlig konflikt skönjas kopplat till de behov som den Norra Marinen
får med anledning av ett ökat militärstrategiskt fokus mot nordområdet/Arktis.
När det gäller kampen mot internationellt sjöröveri är det intressant att notera
att författarna förordar insatser mot piraternas baser i land. Här görs tämligen detaljerade exemplifieringar där utnyttjandet
av attacklandstigningsfartyg med marininfanteri och helikoptrar förordas. Således ett
av flera användningsområden för de från
Frankrike inköpta attacklandstigningsfar
tygen av Mistralklassen. Aktuell fartygstyps multirollkapacitet möjliggör ombordbasering, förutom av marininfanteri och
helikoptrar, av specialstyrkor liksom ett parallellt utnyttjande som lednings- och logistiskfartyg. Sammantaget en kapacitet med
användningsområden varhelst ryska maritimt relaterade intressen behöver skyddas.
Marinen uppfattas av författarsextetten
kunna lösa de i realiteten ganska begränsade uppgifter som militärdoktrinen ger den.
Samtidigt pekar de på ett alltmer akut nybyggnadsbehov liksom ett behov av att förnya de marina stödsystemen inkluderande
behovet av nya baser närmare dagens, liksom bedömda framtida, insatsområden.

Flygstridskrafterna
Sedan år 2008 har de ryska flygstridskrafterna genomgått en omfattande förändringsprocess, en nödvändig åtgärd då de senaste 10-15 åren kännetecknats av stagnation.
Största problemet har varit att många materieltyper blivit omoderna samtidigt som
förnyelsetakten varit låg. År 2008 var de
senast levererade flygplanen 15-20 år gamla, vilket också gällde och fortfarande gäller
deras beväpning liksom luftvärnssystemen,
186

något som resulterat i ett allt tydligare teknologiskt underläge jämfört med västliga
luftförsvarsorganisationer.
Förefintliga tillkortakommanden hos de
ryska flygstridskrafterna blottades tydligt
under det fem dagar långa Georgienkriget
där sex stridsflygplan förlorades mot en
motståndare som måste karakteriseras
som jämförelsevis svag. De ryska attackinsatserna blev, inte minst tack vare obsoleta vapensystem, tämligen verkningslösa,
exempelvis insatserna mot georgiska artilleriställningar eller mot georgiska förband
under marsch. Förutom brister hos flygplanen och deras vapensystem uppdagades
också brister i piloternas utbildning liksom
ett ineffektivt ledningssystem.
Insikten om de luftburna vapensystemens helt kritiska roll i modern krigföring har varit utgångspunkt för reformprogrammets ambition om överlägsenhet eller
åtminstone paritet med presumtiva motståndare. Av detta följer kravet på att prioritera de begränsade medlen i syfte att utveckla luftstridskrafterna och de strategiska robottrupperna, där målet för luftstridskrafternas del är att förnya 80 % av flygplanparken fram till 2020. Författarna rekommenderar försiktighet avseende tilltron till denna målbild hänvisande till tidigare erfarenheter.
Ett område som lyfts fram, kopplat dels
till Rysslands geografiska storlek, dels till
landets ambitioner om att kunna projicera militär makt utanför eget territorium, är
förmågan till lufttankning. Här är situationen allt annat än tillfredsställande eftersom
gällande planer inte innehåller en utökning
av lufttankningskapaciteten.
Också nödvändigheten av att öka tillgången på precisionsvapen och modern
ammunition betonas då den reducerade
tillgången på flygplan och helikoptrar rim-
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ligen får som konsekvens att de återstående behöver ges ökad stridseffekt.

Avslutning
Någon brist på problemområden i det senaste ryska militära reformprogrammet
kan svårligen identifieras. Cirka två decenniers nedgång inom samtliga stridskraftsslag innebär ett parallellt återtagandebehov som högst sannolikt, givet ekonomiska realiteter, framtvingar hårdhänta
prioriteringar som i sin tur renderar fortsatt eftersläpning hos de lägre prioriterade
kapaciteterna.
Den politiska viljan hos Putinregimen
att åter satsa på militär förmåga är utta-

lad. Samtidigt behöver regimen öka sin
trovärdighet hos befolkningen, inte minst
genom förbättringar av levnadsvillkoren.
Möjligheterna i dag att hårdhänt prioritera svärdet på bekostnad av plogbillen får
betraktas som begränsad taget i beaktande att också Ryssland i stor utsträckning
får betraktas som ett informationssamhälle där människor lätt kan jämföra den egna situationen med den som gäller för medborgare i länder längre västerut.
Recensenten är överstelöjtnant, ledamot av
KKrVA samt redaktör för dess Handlingar
och Tidskrift
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förlag:
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titel:
The Arab Uprising: The Unfinished
Revolutions of the New Middle East
författare:
Marc Lynch
förlag:
PublicAffairs, New York 2012

afrikas ekonomiska nedgång i slutet
av 1900-talet har ersatts av stagnation
Men nu inverkar även här globaliseringen.
Kontinenten skulle mycket väl kunna få
tillbaka något av den strategiska betydelse
som den hade under det kalla kriget, när
väst och öst tävlade om dess resurser och
gunst, skriver en nederländsk historiker i
denna tätt packade bok.
Vad som med rader av exempel beskrivs är hur i praktiskt taget hela Afrika
kolonialismens arv har ”afrikaniserats”.
Länderna i världsdelen har förändrats dramatiskt även om de inte riktigt moderniserats. Makt betyder dessvärre allt, etniska
gruppkänslor tilltar, och i ett patron/klientsystem lämnar eliten inte ifrån sig inflytande till en växande medelklass. Omdömet
om många ledare blir hårt; de har ”skött
sig uselt”, fast flera av dem, i en på senare
tid imponerande demokratisk utveckling,
mer eller mindre frivilligt lämnat ifrån sig
makten.
Hälsoutvecklingen hos en starkt ökande befolkning bekymrar, ingenstans har
aids drabbat lika hårt. Med vissa undantag förklaras visserligen läget politiskt inte
ha blivit mer instabilt. Och det finns framgångshistorier. Bokens statistiska kurvor
har inte fångat vad som på sistone har kallats Afrikas uppsving. Men det får man söka på annat håll. Det nedslående omdömet
här blir att läget ”inte är alltför ljust”.

en folklig arabisk sfär har växt fram.
Medborgarnas krav, intressen och oro står
på agendan.
Revolutionerna i Tunisien och Egypten
liksom våldet i Bahrain, Libyen, Syrien och
Yemen är enligt den amerikanske statsvetaren Marc Lynch tecken på förändringar som på ett grundläggande sätt utmanar
statsmakten.
Vi ska inte imponeras av just det nya i
folkliga mobiliseringar. Med sin genomgång land för land av bakgrunden erinrar författaren om att den arabiska våren
i själva verket har föregåtts av flera tidigare vågor av resningar. Uppfattningen att
araber av kulturella skäl skulle vara politiskt passiva stämmer inte med den historiska verkligheten.
Mer än någon annan del av världen är
araberna, hävdas det i denna bok, integrerade i en politisk miljö de delar, förenade
av en gemensam identitet och en gemensam berättelse. Pådrivna av al-Jazeera och
nya medier har araber börjat återförenas.
Kommer kampen för förrändring resultera i öppna samhällen, förmår auktoritära
regimer hålla fast vid makten eller tar islamistiska rörelser chansen att framtvinga
nya slags styren?
Boken ger inte svaren men rekommenderar en förstående hållning av främst USA
och är en så bra vägvisare man rimligtvis
kan begära.
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titel:
The Emergency State: America’s Pursuit of
Absolute Security at All Costs
författare:
David C Unger
förlag:
The Penguin Press, New York 2012

titel:
Justice and the Enemy: Nurenberg,
9/11 and the trial av Khalid Sheikh
Mohammad
författare:
William Shawcross
förlag:
PublicAffairs, New York 2011

amerikanare lever i oro. De är alltjämt
ekonomiskt världsledande och konsumenter utan motsvarighet men skräms av yttre
och inre faror utan motsvarighet de hundrafemtio åren före andra världskriget. Till
den ändan har de sedan dess gått från tidigare grundläggande rättigheter in i en hemlighetsfull allomfattande beredskapsstat
som har fått dem att glömma att det fanns
ett annat Amerika.
Dit, egentligen till grundlagsfädernas
Förenta Stater, vill bokens författare, en
tidigare ledarskribent i New York Times,
återvända. Här går han längre än flertalet i
skaran av skribenter djupt kritiska över sakernas tillstånd. Tesen är att USA har förstört mycket genom att bli kvar i ett system
som ursprungligen växte fram under kampen mot Nazityskland och Japan. Det är
här som rötterna finns att söka, inte i det
uppenbara förfallet under Bush d y.
I den historiskt upplagda framställningen framstår i själva verket de demokratiska presidenterna från Franklin Roosevelt
till Barack Obama som de stora svikarna.
Trogna en liberal grundhållning borde de
ha böjt av från ett snarast oavlåtligt krigstillstånd när chansen fanns. Men enligt receptet är det inte för sent att vända om och
ge kraft åt konstitutionens maktdelning
med mindre maktfullkomliga ledare, skyldiga att stå till svars för kongressen.

mot terrorism är mycket tillåtet, om
man får tro denna bok. Det finns ingen
enda eller enkel väg att skipa rättvisa mot
tillfångtagna islamiska terrorister, fastslår den internationellt kände journalisten
William Shawcross, son till en brittisk åklagare vid Nürnbergrättegången 1945– 1946.
Men uppenbart ska de inte räkna med att
behandlas som krigsfångar.
Med historiska exempel vill författaren
förklara varför USA, även under president
Obama, försvara avlivandet (med drönare) av också amerikanska medborgare utan rättegång, liksom ihjälskjutningen av
Osama bin Ladin, som ”inte uppenbart hade gett sig”, och rättegången inför en militärdomstol i Guantánamo mot Khalid
Sheikh Muhammed, ”hjärnan” bakom terrordåden den 11 september 2011.
I Nordirland använde britterna ”intensifierad förhörsteknik” (utom vattentortyr). Under andra världskriget drog sig de
allierade inte för att ta livet av Reinhard
Heydrich och Isoruku Yamamoto. USA:s
högsta domstol godtog att åtta tyska sabotörer, varav två amerikanska medborgare,
fick sitt bistra öde avgjort i en militärdomstol. Då fanns inga invändningar.
Tesen: endast USA kan försvara världen
mot mörkrets krafter. Men idag godtas inte lika lätt vad USA gör, fast Khalid Sheikh
Muhammed ges fler rättigheter än nazistledarna i Nürnberg.
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titeln syftar, för den som kommer ihåg
det, förstås på ett beryktat uttalande. Ingen
kunde ha haft mer fel om ”Europas timme” sommaren 1991 än upphovsmannen, Luxembourgs utrikesminister Jacques
Poos i hans roll som ordförande för dåvarande EG:s utrikesutskott. I det sönderfallande Jugoslavien misslyckades Europa kapitalt med att bryta våldet. Men författaren, forskare i Cambridge, hävdar i den här
väldokumenterade boken att orsaken inte
var bristande underrättelser och kunskap
om läget.
Med det kalla krigets upphörande hade de europeiska stormakterna faktiskt
tappat intresset för Jugoslavien och slutat att ekonomiskt stötta det som motkraft
mot rysk maktutövning. Vad de begärde
var stabilitet på Balkan till priset av eftergivenhet mot områdets verkliga onda ande, Slobodan Miloševic´ och dennes StorSerbien. Det fick räcka med diplomati mot
uppblossande våldshandlingar, militära ingripanden tedde sig för dyra och riskabla.
Britter och fransmän oroade sig mer för
ett förenat Tyskland. För tyskarna kom
krisen till sist att handla om självbestämmande, antiexpansionism och Europas
multilaterala institutioner, och de tog kommandot med ett erkännande av utbrytarstaterna Slovenien, Kroatien och BosnienHercegovina. I den här tappningen kommer Berlin bättre ut än London och Paris.

motsättningar inom underkuvade
folk tog kolonialtidens brittiska härskare inte itu med. Det räckte att de identifierade lämpliga lokala krafter som kunde
utföra deras beslut. ”Indirekt styre”, brukar vi kalla modellen – som om den följde
ett bestämt, från imperiet ledning anbefallt
entydigt mönster. Så var ingalunda fallet,
hävdar författaren av detta ögonöppnande
verk, en historiker född i London av föräldrar från Ghana.
Med exempel från Irak, Kashmir, Burma,
Sudan, Nigeria och Hongkong visar han
hur snobbiga tjänstemän individuellt, improviserat utövade sin roll som härskare/
övervakare. Egna idéer om hur lokala förhållande bäst gagnade imperiet styrde, inga
centrala regelverk. Påfallande många var
prästsöner, officerare utbildade i Woolwich,
den brittiska arméns lärosäte för artillerister och ingenjörer. Vad de hade gemensamt
var övertygelsen att som britter tillhöra en
elit och utgöra naturgiven hierarki.
Demokrati och mänskliga rättigheter
tilltrodde dessa experter inte sina undersåtar att kunna hantera. Vad de kapslade in
och lämnade efter sig lever vi med än idag:
religiösa och etniska konflikter som de snarast hade uppammat genom att i land efter
land överlåta styrelsens grovgöra till utvalda grupper. I boken kommer man ett spöklikt arv närmare.
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dwight eisenhowers stora insats under andra världskriget var att hålla ihop de
västallierade. En tärande uppgift: rivaliteten generaler emellan som tävlade med deras engagemang för att krossa Hitlers arméer är väl känd. I denna bok ges historien
likafullt en extra intensitet genom författarens koncentration på den ledande amerikanska trion av vänner och befälhavare.
Eisenhowers och George Pattons vänskap, med den äldre Patton som mentor,
gick tillbaka till tiden kring 1920 när de
som unga officerare grubblade över det
spirande pansarvapnets framtid. Omar
Bradley var klasskamrat med Ike vid West
Point. I Nordafrika inleddes trions samarbete som fyllt av spänningar skulle vara tills krigsslutet 1945. Eisenhower som
hela tiden trodde på Patton som aggressiv
härförare hade stora problem med dennes
oöverlagda handlingar, och den stillsamme
Bradley fann Pattons bombastiska egotrippande stötande. Vad kollegerna sade bakom ryggen på varandra framstår här i sitt
chockerande ljus.
Pattons karriär stod flera gångar på spel,
och han fick stå tillbaka för Bradley vars
noggrannhet och försiktighet han föraktade. Men båda kom att snarast hata fältmarskalk Montgomery, enade om att Ike
saknade krigarinstinkt och offrade amerikanska intressen för att hålla ihop västkoalitionen. Ändå: tillsammans och till sist
blev de alla vinnare.

kina vill segra utan att utkämpa ett krig.
Den förvissningen har författaren, professor i Princeton och tidigare säkerhetsanalytiker i den senaste Bushadministrationen.
Han utesluter visserligen inte helt att Kina
demografiskt hinner åldras innan det kan
utveckla full styrka, men resonemanget
domineras ändå av känslan att Kinas kan
vara på väg att lyckas i sin strävan att ersätta USA som den ledande makten i AsienPacificregionen.
USA har haft desto svårare att befästa sina avsikter, nämligen att dra in Kina
i det internationella systemet och påverka
landets utveckling mot demokrati. Knappt
två decennier av spirande samförstånd – på
Sovjetunionens bekostnad – har ersatts av
mer konfrontatoriska relationer, från amerikansk sida dock tillräckligt respektfulla mot Kina för att oroa bundsförvanter i
Stilla havs-regionen om USA:s fasthet.
Med sina historiska utblickar och värderingar av Kinas växande militära och diplomatiska ambitioner är boken en i raden
av varningar från amerikanska forskare
och säkerhetsbedömare om att USA måste
uppmärksamma risken för att marginaliseras i Asien. Budskapet är att amerikanarna
behöver göra mer för att stärka sina positioner, annars riskerar välfärds-, säkerhetsoch demokratimål att allvarligt skadas.
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som president ledde Dwight Eisenhower
en till synes självbelåten nation. Det har bidragit till intrycket att han stod i spetsen
för en maklig supermakt och själv mest
spelade golf. Hans senaste levnadstecknare, med en bestsellerbiografi över Franklin
Roosevelt bakom sig, finner honom gåtfull.
Man kommer honom trots det litet närmare än i en del tidigare böcker.
I denna mycket uppskattande volym ges
det också plats för det personliga såsom
kvinnorna: hustrun Mamie och hans bilförare i Afrika och Europa Kay Summersby.
Han förblev en kedjerökande kille från
Kansas med fula ord och sportsmetaforer.
Boken beskriver honom fast i gammalt militärt tänkande, där det som gällde var ”attack över hela linjen”.
Subtilt och indirekt, ledd av politisk instinkt, hade han skapat sin plats på världsscenen.
Det som hos fältherren var en brist –
strävan efter lagarbete och konsensus –
vändes hos politikern till styrka. Som president lämnade han ett dåligt arv efter sig
när han använde CIA för att störta folkvalda regeringar i Iran och Guatemala men
tog annars mest kloka beslut. Inga amerikanska soldater stupade under hans vakt.
Turen höll i sig – och populariteten.
Efter politiken ville han, och fick åter,
vara femstjärnig general. Avsuttna presidenter kunde det finnas flera av, men graden ville han ha tillbaka med krigaren rätt.
Böckerna anmälda av Olof Santesson.
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bifogade som separata högupplösta bildfiler,
dvs minst 300 dpi.
Tips: Akademiens skrivhandbok med våra
skrivregler finns att hämta på hemsidan.
Redaktionen språkgranskar manuskriptet och
återsänder det till författaren.
Författaren granskar redaktionens förslag till
förtydliganden etc och meddelar skriftligen
eventuella synpunkter.
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Helårsprenumeration:
400 kr (Sverige) 500 kr (Europa)
600 kr (övriga länder)
Lösnummer : 105 kr inkl moms
issn 0023-5369
© Kungl Krigsvetenskapsakademien 2012

