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over a couple of decades, from the mid-
1970s till the early 1990s, several acade-
mics and strategic think-tanks were gre-
atly occupied with trying to understand 
the purpose of and threat posed by the ri-
sing soviet navy. under the leadership of 
admiral gorshkov from 1956 till 1985 the 
soviet navy became a powerful and glo-
bal actor. 

there are numerous books, articles and 
reports from the period: several of these 
older studies and analyses are still valid, 
and many of them are used in this anal-
ysis.1 Both observed actions such as exer-
cises, naval port visits, visits by politicians 
and bi-lateral agreements are still good 
sources of information from this period of 
writing. however, many analyses were bi-
ased on the fact that the researchers and 
writers were strongly influenced by the 
two-bloc reality, and not least because of 
a lack of trustworthy sources. the analy-
sis of the soviet navy was often hampered 

by the mirroring of Western concepts and 
theories, for example assessed and judged 
directly against the us navy and nato as 
for system (aircraft, ships, etc.) capabilities 
and the balancing of forces. 

We, historians and other researchers 
from after the cold War period may still be 
biased, not least because of the perception 
of a “clear soviet loss” in 1989–91. this 
was probably more an issue for the early 
1990s. today, as we have got the cold War 
at arm´s length, re-assessments and new 
research by historians of earlier disclosed 
sources should emerge. however, there 
are challenges. the soviet and russian ar-
chives were to a large extent opened and 
accessible in the 1990s, but have later ef-
fectively been closed to primary-source 
research. today, and for the past decade, 
russia and the russian navy are in view of 
most Western analysts in a crisis of identity 
and occupied with restoring their nation-
al pride and capabilities. as a consequence, 

The rise of the soviet navy, a re-visited 
Western view
av Gjert-Lage Dyndal

abstract

artikkelen har tatt utgangspunkt i den omfattende eldre litteraturen om den sovjetiske 
marinen, og har med (den mer sparsommelige) nyere litteratur og et tidsmessig distansert 
forhold til den kalde krigen gjort et forsøk på å gjøre en ny vurdering av den sovjetiske 
marinen vekst under den kalde krigen. artikkelens ambisjon er å anspore til videre debatt og 
motivere en ny generasjon forskere og militærfilosofer til å gripe tak i de oppfattelser som 
var og fortsatt er om kvaliteten til den sovjetiske militærmakten, dens hensikter, ambisjoner 
og balansering av styrke-enheter særskilt. artikkelen argumenterer for at den sovjetiske 
marinen og de tilhørende flystyrker for de maritime miljøene, under ledelse av Admiral 
gorshkov, var særskilt russisk og godt balansert for sin hensikt. 
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reliable research from Russia in this field 
today is scarce. an additional reason for 
the poor status of research on the soviet 
navy is that modern military and security 
thinkers have, from the late 1990s, largely 
been occupied with the emerging multi-po-
lar world and the wide spectre of new chal-
lenges, including several limited wars and 
global terrorism. as a result, we have ex-
perienced little new, both profoundly new 
from primary sources and re-assessments 
of the old regarding the soviet naval ex-
pansion from the early 1960s till its peak 
in the early 1980s. there is, especially, a 
lack of any new overarching assessments 
of the soviet navy. 

this article aims at reassessing our Wes-
tern knowledge and perspectives, hopeful-
ly to provoke or motivate new research 
on how we today understand the remark-
able birth and build-up of the soviet navy: 
how did it come about, and for analysis; 
what were the capabilities and what was 
the purpose? as it was very hard to anal-
yse and understand the intentions, nato, 
nations and analysts often came to focus 
on capabilities during the cold War. as 
stated by sacEur (supreme commander 
Europe), general lyman lemnitzer, in 
1968: “Planning can be based on intentions 
only when one knows what they are… We 
really do not know what the soviet leaders 
have in mind.”2 as for assessments of na-
val and maritime forces, the soviet capabil-
ities were normally compared with those 
of the us navy and nato, both regard-
ing ships and aircraft, and the balancing of 
forces. 

seen at a distance, more than two de-
cades after the end of the cold War, the 
balancing of the soviet navy and the mar-
itime air forces stands out as unique and 
original, clearly not a mirror of Western 
forces, but balanced to its tasks. this arti-

cle draws together the authoritative works 
of the time and more recent research ex-
plaining this uniqueness. 

the article focuses mainly on the 
gorshkov-era, and on the theatre compris-
ing the north-atlantic and the scandinavian 
high north. however, to be able to under-
stand admiral gorshkov and the soviet 
build-up it is necessary to understand the 
early history of the soviet navy, as well as 
keeping a global perspective on the devel-
opments. the exact soviet maritime capa-
bility and deployments in the atlantic and 
the Mediterranean were in fact at the fore-
front of Western discussions in the early 
1970s.3 the rationale for largely focusing 
on the high north is because it is necessary 
to limit the scope to be able to examine 
enough empirical material to make an as-
sessment, and that we from this period and 
this theatre4 are most likely to understand 
the underlying thoughts of gorshkov – the 
architect of the rising soviet navy. 

The soviet navy and Western 
sea power theory
to be able to assess and discuss the unique-
ness of the soviet navy, it is useful to under-
stand three main elements, and correspon-
ding strategies, of Western sea power. 

the terminology Command of the Sea 
(or Mastery) has been a central part of 
maritime military literature for more than 
a century. alfred t. Mahan is seen as a rep-
resentative for the fight for Command of 
the sea, and well known for his belief in 
the “decisive battle” as the main tactic for 
achieving this aim.5 Julian corbett was, 
in contrast to Mahan, not so much occu-
pied with the thought of command of the 
sea as that of “Communication”. corbett 
argued that the use of the sea – what he 
called “communication” – was the object 



8

n r 3 Juli /sEPtEMBEr 2013

of naval warfare. he argued that with safe 
communication as the sole purpose, the 
fundamental requirement was the means 
of exercising Sea Control for being able to 
use the sea.6 

raoul castex also noted the importance 
of communication: “…(when) communi-
cation is open, this permits a double ac-
tion, economic and military, against the 
enemy”.7 Both corbett and castex argued 
the importance of sea control, even though 
it was not necessarily the ultimate reason. 
castex was mainly occupied with those na-
tions that were not able to seek out the ene-
my for any large or decisive battles. his an-
swer was to build a navy on the maritime 
strategy and tactics of Manoeuvre and Sea 
Denial.8 this included naval raids on ene-
my communication and less capable ships, 
uses of mines and amphibious operations. 
he constituted clearly an alternative to 
Mahan and those in favour of the decisive 
battle. his thoughts are very important for 
the medium and smaller powers that face 
superior forces. 

I will reflect on these concepts in the dis-
cussions, and towards the end assess the 
uniqueness of the soviet navy. 

The foundation of the rising 
gorshkov navy

The early history

from the 1930s, stalin had visions of an 
ocean-going navy. large ocean-going surfa-
ce forces were considered a requirement for 
all great powers at the time. according to 
the commander-in-chief of the navy after 
the second World War, admiral kuznetsov, 
this desire was further strengthened by 
stalin and the soviets’ inability to support 
the republicans with naval forces’ diplo-
macy in the spanish civil War in 1936.9 

stalin decided on the building of a “lar-
ge sea and ocean fleet” in 1936–3710; alt-
hough this was contradictory to the pre-
vailing perceptions of a defensive-oriented 
navy for coastal defence and support of 
the army. the soviet armed forces (and 
probably even stalin) still seemed to have 
an ambiguity in perceptions on sea Power 
and the prioritization, and an “ocean-go-
ing fleet” did not materialize. By October 
1940, a drastic re-evaluation came about, 
and the priority came back to the tradi-
tional mission of destroying the enemy’s 
naval forces, similar to that of the tsarist 
navy.11 

following the second World War – “the 
great fatherland War” – stalin’s early en-
visaged “ocean-going fleet” plan of the 
1930s was again on the agenda. admiral 
kuznetsov made a ten-year naval plan con-
sisting of battleships, heavy and light cruis-
ers, a large number of destroyers and sub-
marines, as well as aircraft carriers and 
landing ships – a traditional ocean-going 
fleet. With the experiences of the Second 
World War and the early cold War stance, 
stalin kept the personal ambiguity with 
him: a profoundly defensive naval pos-
ture for coastal defence, but still combined 
with a wish for greater naval forces. he 
balanced this by emphasizing the defensive 
nature of the soviet navy, and at the same 
time discarding the building of aircraft car-
riers and battleships in favour of subma-
rines and heavy cruisers.12 

however, the naval plans of the early 
Cold War were greatly influenced by the 
realities of the country’s post-war econo-
my and a national focus on merchant ship-
building. the shipbuilding industry man-
aged to argue the continuation of produc-
tion of older naval designs.13 for the latter 
half of the 1940s, the focus was on com-
bining efforts of all branches, and the main 
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purpose of the navy became defence against 
aggression from the sea and the support of 
ground forces.14 

The Korean War further influenced the 
soviet navy’s developments, marking 1952 
as an “important historical junction”.15 the 
greater soviet military leadership noted the 
considerable superiority of the american 
naval forces, and in the early 1950s the 
naval building programmes received sup-
port for increased numbers of submarines 
with increased operational ranges, landing 
ships and heavy cruisers. the soviet union 
also focused more on supporting its allies. 
naval cooperation was one such measure, 
for instance by preparing Poland’s Baltic 
sea ports for permanent basing of soviet 
warships.16 

for the soviet military, the southern coast 
of the Baltic Sea was important as a flank 
and transport area for the ground forces of 
the European central front. khrushchev 
talked of the Baltic sea as a “sea of Peace” 
in the 1950s – a traditional perspective on 
the areas as a mare clausum.17 With this 
background, sweden found itself more at 
risk than in previous decades as the tech-
nology and the soviet forces in the region 
came to include great air strike forces, stra-
tegic air landing and amphibious capabili-
ties.18 

With regard to the ocean-going fleets, 
the production was halted on the three in-
line stalingrad-class heavy cruisers and sev-
en sverdlov-class light cruisers. in addition, 
three new cruisers which had become op-
erational were dismantled.19 the lack of air 
cover from carriers and surface fleets, com-
prised mainly of ships of older design, con-
fined the Navy of the 1950s to operations 
within the reach of its own supporting air 
power. the British naval War Manual of 
the era stated that the soviet surface forc-

es did not constitute a decisive threat to 
British and nato forces.20

The death of stalin; and 
khrushchev changing the maritime 
strategy

the death of stalin in March 1953 threw 
the soviet political and military leadership 
into a troublesome period. khrushchev 
became first secretary of the Central 
committee in 1953, and gained more influ-
ence from 1954. he had a temporary set-
back following the Polish defiance of the 
ussr in 1956 and during the hungarian 
revolution of the same year.21 

khrushchev replaced Bulganin as Prime 
Minister in March 1958, becoming the un-
disputed leader of both the state and the 
Party. the role and position of khrushchev 
as leader has been heavily debated. as 
Mawdsley and White point out, the peri-
od of the late 1950s and early 1960s has 
been and still is somewhat confusing for 
historians. at the time, khrushchev was 
seen by the West as a “transitional lead-
er” and “supreme leader” from 1957–
1964. a more contemporary perspective is 
that khrushchev was an “original leader”, 
who truly tried to modernise the system. 
his ideas have been viewed as the origin of 
the Perestroika of the 1980s. another con-
temporary perspective on the leadership 
struggle of this era, argued by Mawdsley 
and White, is that it was greatly influenced 
by the rising and powerful ruling elite.22 
the elite in soviet politics were probably 
at their strongest during this khrushchev-
period. 

regarding defence policy, military strat-
egy and doctrine, and technology, great 
changes came about.23 in this dynamic pe-
riod, khrushchev pressed for a greater fo-
cus on nuclear forces at the expense of con-
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ventional forces.24 this was motivated both 
by his personal strategic perspective with 
an emphasis on deterrence, as well as the 
aim of cutting costs and manpower. his 
ideas were not unique, as this belief in mis-
siles and cutting conventional forces came 
at the time of the same debate in Western 
countries (for example Britain and the fa-
mous “sandy’s defence review” of 1957). 
such a strong belief in modern technolo-
gy and single systems, strategic missiles in 
khrushchev’s case, would still prove “over-
optimistic”. the best example of the latter 
is the cuban crisis, where the soviet lack 
of capability to support the deployment 
of the systems by conventional sea con-
trol forces hindered the operation. as for 
his aim of great reductions in the conven-
tional army, this also proved too dramatic. 
Following the first Berlin crisis, a compro-
mise was reached in 1961 which recogn-
ised the importance of traditional conven-
tional forces.25 

khrushchev was a “modern” thinker 
with strong beliefs in nuclear and comput-
er technologies, this in parallel to an argued 

“revolution in Military affairs” both by the 
military and industry at the time. stalin’s 
ambitious naval planning was criticised in 
this perspective. according to khrushchev, 
both carriers and submarines were the sys-
tems which had proved themselves during 
the second World War. however, the cost-
ly aircraft carriers had become increasing-
ly vulnerable to the (nuclear armed) long-
range missile systems. khrushchev conclud-
ed: “We must concentrate on developing 
our defensive weapons, our means of sink-
ing enemy ships, rather than on building 
up an offensive surface fleet of our own…

”26 khrushchev’s stand and promulgations 
should probably also be understood in his 
need to justify great reductions of conven-
tional forces in the soviet military.27 

khrushchev opting for submarines

as khrushchev came to power, with new 
thoughts on military technology and 
strategy, the then most influential admi-
ral, kuznetsov, had to give way to a new 
commander-in-chief of the navy. admiral 
sergei gorshkov (1910–1988) became 
commander-in-chief of the soviet navy 
in 1956, and would, argued in this artic-
le, become one of the most influential and 
important naval thinkers of the modern 
world. He held the official position till 
1985. he probably remained in power so 
long because he was a skilful and pragma-
tic leader, following the official course set 
by khrushchev and criticised stalin’s naval 
position when needed. from the late 1950s, 
Admiral Gorshkov acquired more influen-
ce over maritime strategy, and with that 
he re-initiated surface ship programmes. 
gorshkov’s fascination with large surface 
forces was apparent. it was also part of his 
personal experience as commander of such 
fleets. In his memoirs that were published 
after his death he makes this very clear: 

large ships – battleships and cruisers – al-
ways appeared as the standard for fleet 
smartness, having a reputation for tight 
discipline (and) model organisation. to 
serve on them was not easy, but young 
commanders knew that, after such schoo-
ling, they were guaranteed success on any 
ship.28 

however, the soviet navy and admiral 
gorskhov under khrushchev focused pri-
marily on a massive submarine-building 
programme. A fleet of attack submarines 
aimed at disputing the sea control of the 
nato navies was the goal. 
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The gorskhov navy rising

The submarine developments

the Whiskey-class diesel-electric submari-
nes were classic medium-range patrol and 
torpedo-attack submarines (ss). they were 
produced in large numbers, and the class 
was operational from 1950 till the 1980s. 
the Zulu-class diesel-electric patrol and at-
tack submarines came into service in 1952, 
and the Quebec-class diesel-electric, deve-
loped for coastal patrol, came into service 
by 1954. a mark of history came with the 
revolutionary Zulu iv ½29 and the follo-
wing five Zulu V-class boats that were con-
verted from earlier Zulus in the late 1950s. 
from the second boat onwards, they were 
armed with two ss-n-4 slBM30 missiles, in 
addition to torpedoes. also, two new ver-
sions of the Whiskey-class called the long 
Bin and the twin cylinder were issued in 
1959-60, armed with the first submarine 
cruise missile, the P-5 (ss-n-3 shaddock). 

in Britain, these Zulu and Whiskey-class 
submarines were assessed as far more ca-
pable than the conventional British attack 
submarines. about the same time, the golf-
class31 diesel-electric appeared. from 1958 
to 1962, 23 missile submarines of this class 
were built, and they were fitted with the 
ss-n-4 from the beginning. 

two other classes of conventional pa-
trol and attack submarines (not equipped 
with missiles) were also built in the fol-
lowing years. the foxtrot-class came into 
service in 1958, and consisted of 62 boats 
for soviet use. they were initially designed 
for anti-surface and anti-submarine war-
fare operations in northern latitudes.32 the 
romeo-class came into service the same 
year, but only 20 were built. these classes 
were also complimented by a more speci-

alised diesel-electric submarine, the Juliet-
class, in 1962. 

the soviet navy strongly believed 
in these patrol and attack submarines. 
however, the drawbacks of conventional 
submarines also became clear, especially 
regarding technological advances with he-
licopters and better radar systems for the 
forces hunting them. on patrol out in open 
waters they were very vulnerable to asW 
aircraft while charging their batteries. 

the november-class33 became the first 
soviet nuclear-powered submarine. it was 
in service by april 1958, and 14 subma-
rines were soon built. the november-
class only carried torpedoes, but as the 
first Soviet nuclear submarine, it was sig-
nificant.34 together with the two classes of 
hotel and Echo nuclear submarines they 
constituted what was known as the “hEn 
generation”, the early nuclear submarines. 

The early Cold War soviet 
controversy over large surface 
ships

as earlier discussed, stalin had been in fa-
vour of larger combatants for the high 
seas. however, the focus was kept with 
defensive naval forces and large numbers 
of cruisers and destroyers following the 
second World War for the early years of 
the cold War. 

in the 1950s and early 1960s, the soviet 
Baltic fleet was about the size of the 
northern fleet, and they were both defen-
sively oriented. the Baltic fleet concentrat-
ed its operations on the eastern parts of the 
Baltic, but by the late 1960s, a more self-
conscious soviet union began to operate 
in the western parts as well.35 as the main 
larger surface vessels were transferred to 
the northern fleet by the mid-1960s, the 
amphibious forces were retained. the so-
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viet Baltic fleet effectively became a close-
sea navy. soviet regional sea control forc-
es, the large forces, were designed to con-
trol their own shorelines and give cover for 
force projection forces supporting the ar-
my in the ground war.

carrier aviation has had a troubled po-
sition in soviet naval thinking. the naval 
leadership has generally argued the need for 
carriers, especially as a means for giving air 
cover to surface forces at sea. kuznetsov 
was the foremost advocate of carrier avi-
ation; he considered air cover for ships at 
sea to be essential. stalin was clearly in fa-
vour of large ships, but he was in opposi-
tion to aircraft carriers, and stalin did not 
support them being included in the con-
struction programmes of the 1940–50s. 
The bureaucratic infighting and mispercep-
tions of cost and practicality did not help 
their advocates.36 By 1954, Kuznetsov fi-
nally did manage to get an asW carrier ap-
proved. in the period 1956–57, doctrines 
and reports, research, and even land-based 
training tests all reflected the naval leader-
ship’s desire for carriers. this was a source 
of irritation for khrushchev.37 

During Gorshkov’s first years of of-
fice, he also spoke in favour of the carri-
ers and large ships (as earlier mentioned), 
but by 1960 he had adjusted his perception 
in line with the “official view”. Gorshkov 
echoed the ideas of khrushchev and chief 
of general staff sokolovskiy in his state-
ment of 1960: “large ships, like cruisers or 
aircraft carriers, have on the whole become 
outdated as a means for conducting war at 
sea and are merely a good target for mod-
ern missiles”.38 British intelligence made 
note of the official Russian literature argu-
ing the vulnerability of carriers in modern 
war, either for the purpose of limited war 
or a total war.39 

soviet aircraft carriers did not come 
about in this period, and compared to the 
us navy’s 23 attack and anti-submarine 
carriers of the late 1960s40, we are clearly 
discussing a very different navy. this cru-
cial lack of aircraft carriers and organic 
air cover for the protection of surface na-
val forces, outside the reach of land-based 
fighter aircraft, limited their ability to op-
erate with conventional force projection 
forces and the ability to fight naval battles 
on a global scale.41

soviet naval operations on a global 
scene were sporadic up to the mid-1960s. 
The first large task force to operate out-
side its own waters after the second World 
War came in 1954, when gorshkov took 
a cruiser and two destroyers on a visit to 
albania.42 the following years saw some 
visits to Egypt and syria by soviet naval 
forces, and the first greater exercise in the 
Mediterranean came in 1960. 

soviet asW forces, as a response 
to the american polaris system

the american george Washington-class 
Polaris submarine, officially launched on 
30 december 1959,43 but which became 
operational by 1960, immediately influen-
ced nato and soviet strategies and tactics, 
and not least the development of new tech-
nological responses. for instance, the 1963 
american public announcement that a 
Polaris submarine was on patrol in the eas-
tern Mediterranean provoked both a ver-
bal and practical response by the soviets. 
the soviets argued that the Mediterranean 
should be a nuclear-free zone. 

Kuznetsov had always been a firm advo-
cate of aircraft carriers, as discussed above. 
gorshkov had a rather pragmatic perspec-
tive and actually spoke both in favour of 
as well as against aircraft carriers. this 
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was probably done both to avoid conflict 
with those supporting his predecessor and 
the military and political leadership who 
at the time were critical of any large com-
batants. however, from the mid-1960s and 
onwards, gorshkov focused on the role of 
carriers for asW and air cover for his sur-
face forces. it was a different rationale than 
the offensive us navy use of large aircraft 
carriers. 

the Moskva-class asW cruisers, or 
sometimes labelled asW carriers, Moskva 
and Leningrad of 25,000 tons, were laid 
down in 1965–69. they were from the be-
ginning assigned to the Black sea fleet and 
operated in the Mediterranean. they were 
initially a response to the threat posed by 
the Polaris system, but they also became 
useful for protection of the surface ships 
which began to operate for the purpose of 
diplomacy in the latter half of the 1960s. 

as the strategic submarine missiles got 
greater ranges (american Polaris a-ii, a-iii, 
and in time Poseidon), the soviet navy 
could no longer effectively hunt down the 
strategic submarines. the soviet subma-
rines soon followed this missile evolution, 
and with this the soviet asW forces shifted 
from an offensive to a defensive role; the 
protection of the “Bastions” of the 1970s. 
the soviet navy maintained this defen-
sive asW posture for the protection of its 
own forces, and did not build up an offen-
sive asW capacity parallel to the nato 
and us navy triad-concept of worldwide 
sosus, asW aircraft, and attack subma-
rines. 

The Soviet surface fleet expanded from 
1961 and gradually increased its activi-
ty by the mid-1960s. in this period, the 
soviet navy effectively supported the 
greater strategies of the soviet armed 
forces by creating an extension of soviet 
defence zones, this as a direct response to 

the Polaris threat towards the mainland. 
the soviets needed to extend their defence 
zones, and against the threat of the us sub-
marines in the eastern Mediterranean, the 
norwegian sea, the sea of Japan and the 
indian ocean44 – this could only be done 
by a more effective surface fleet.

aircraft developments

the cold War soviet medium-range and 
long-range bomber and strike aircraft 
era started with the development of the 
tupolev tu-4 Bull in 1947. they were suc-
ceeded in the 1950s by the Myasischev 
M-4 Bison, the tupolev tu-16 Badger and 
the tu-95 Bear. 

the M-4 Bison has been somewhat over-
looked, chiefly because of its failed perfor-
mance in its original role as a long-range 
strategic bomber. the early Bison a air-
craft from the early 1950s simply did not 
possess the range capabilities needed for 
those missions. the Bison B and the speci-
alised Bison c with their long-range search 
radar for maritime reconnaissance and 
Electronic intelligence (Elint) operations 
became important for naval operations.45 
But, the fact that the aircraft design was 
not suited for carrying large missiles still 
made this an expensive aircraft to maintain 
only for reconnaissance and tanker roles. 

the tu-16 Badger was first flown in 
1952, and entered service with the strate-
gic aviation forces by 1955. 46 Within a few 
years most of the aircraft were fitted with 
flight-refuelling equipment. In the 1960s, 
after the rocket troops took on the stra-
tegic strike role, the aircraft were steadily 
transferred to the expanding navy.47 the 
Badgers became the first missile carrying 
aircraft for the navy. 

The first missile variant, the Badger B, 
was initially equipped with the 80km range 
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as-1 kennel48 anti-ship missile and later 
with the more advanced anti-ship and land - 
attack missile as-5 kelt49. the Badger c 
production line came at about the same 
time – and with the as-2 kipper50 missile 
for anti-ship and land-attack and its effec-
tive radar installation, it became a feared 
strike aircraft. the development of these 
first cruise missiles had begun in the early 
1950s, and they were from the start intend-
ed chiefly as radar-guided anti-ship mis-
siles.51 the Badger d aircraft was equipped 
with the same radar and electronic surveil-
lance capabilities as the previous aircraft 
of the series, but were more specialised for 
maritime reconnaissance. the Badgers E 
through l aircraft designations pointed to 
various roles; including reconnaissance, in-
telligence, and jamming. some Badger (tu-
16Z) aircraft were also fitted for air-air re-
fuelling roles to keep up with the later tu-
22s with a refuelling capability. 

due to the development of the Badgers, 
saclant (supreme commander atlantic) 
became greatly concerned at the grow-
ing threat from the expanding soviet na-
val strike aircraft fleet. The air threat had 
now “considerably increased” according 
to saclant’s 1958 Emergency defence 
Plan. as a consequence, the nato strike 
fleet made special air defence arrange-
ments with norway to upgrade and link 
early warning information from shore-
based systems to saclants naval forces 
in 1958.52 

the reach of soviet air power in mar-
itime operations became an even great-
er threat with the introduction of the 
magnificent Tu-95 Bear aircraft. as twit-
ter sweetman wrote, thirty years after its 
development: “unquestionably the most 
spectacular of contemporary warplanes”.53 
Prototypes flew in the early 1950s, and by 
1956 the aircraft was operational. for the 

next 10 years, 49 Bear a were produced 
for the traditional bomber role and were 
soon reconfigured to carry nuclear bombs, 
and further 71 missile-carrying Bear B and 
23 Bear c for strike purposes were pro-
duced and operational by 1959. 54 the 
Bear d, operational by 1964–66, had a 
long-range maritime reconnaissance and 
targeting role and mid-course guidance for 
the long-range surface-to-surface as well as 
air-to-surface missile systems.55 the Bear d 
was equipped with the powerful Big Bulge 
radar and a secure communications link. 
the Bear d was renamed tu-142 during 
the 1960s, indicating that it was a genuine 
maritime aircraft. 

the tu-22 series, where the initial pro-
duction line aircraft were named Blinders, 
was projected in the mid-1950s. it would 
give a supersonic penetration capability to 
the existing concept of the tu-16 Badger. 
the effectiveness of Western air defences 
with high-altitude saMs and radar-con-
trolled supersonic interceptors required a 
greater performance of the strategic bomb-
ers. But, by the time the aircraft was ful-
ly operational, soviet strategies had shifted 
to rely on strategic missile systems rather 
than aircraft. the radical doctrinal change 
of the soviet union56 in the early 1960s as-
signed the land-based strategic ballistic mis-
siles to the principal role of strategic strike 
and deterrence. Many of the first Tu-22s 
(as well as other types) were consequent-
ly transferred from the strategic aviation 
forces to naval aviation for precision mari-
time strikes and for strikes in the European 
regions along the flanks.57 these tu-22s 
were named Blinder B.58 the Blinder c be-
came an important Elint aircraft for mar-
itime reconnaissance. these latter B and c 
batches were considered fully operational 
by the late 1960s.



15

tidskrift

another interesting aspect of the soviet 
long-range reach air power was the devel-
opment of the long-range and long-endur-
ance fighter Yak-25P of 1953, later replaced 
by Yak-28Ps in 1960. in addition to the tu-
126 Moss aEW and the tu-128 long-range 
interceptors59, this gave the soviet union 
a considerable reach in the northern areas. 
these were designed as interceptors and 
for denying the air space to Western air-
craft at far greater distances than normal-
ly capable for land-based fighter aircraft.60 
soviet long-range air power strike capa-
bilities were immense, and clearly posed a 
great threat to nato maritime forces and 
communication. 

The influence of the Cuban Missile 
Crisis of 1962

Experience gained during the cuban 
Missile crisis is often cited as a rationa-
le for the soviet navy build-up. however, 
this is an over-simplification of the story. 
the crisis did not create much change in 
nato or us maritime strategy and capa-
bility-building. The conflict was short and 
successful from a Western point of view. 
for the soviets, the operation would have 
a greater impact. the cuban Missile crisis 
had some clear lessons for the soviet navy. 
at the tactical level the soviet navy lear-
ned that:61

• all Soviet submarines which were de-
tected by us forces were surfacing for 
snorkelling or communication needs 
at the time of detection,

• all submarine detections took place 
during daylight hours,

• the submarines were detected visually 
by aircraft or surface ships (probably 
also by radar),

• the Soviet submarines managed to eva-
de after completion of snorkelling.

at the strategic level it was evident that 
submarines were not the best tool for pro-
jecting influence by diplomacy over other 
nations, nor for fighting limited wars or 
conflicts. 

the cuban Missile crisis has been seen 
as the rationale behind the new and more 
offensive soviet naval strategy that evolved 
during the late 1960s and early 1970s. this 
explanation may be partially right, but 
must not be overrated. the explanation is 
more complicated. gorshkov’s writing has 
generally been viewed and accepted as his 
true belief regarding naval strategy, and his 
quest for an ocean-going fleet was evident 
in this writing. this was probably a com-
mon perspective within the naval leader-
ship also, which had been fostered in the 

“old school” tradition. Before the cuban 
Missile crisis in 1962, the original plan 
was to send the Baltic fleet on a mission of 
diplomacy.62 this never came about, prob-
ably because the status of the surface fleet 
was too limited after khrushchev’s shift 
away from the original ocean-fleet plans in 
the mid-1950s. 

gorshkov’s real views were unacceptable 
in 1956 when he entered office as the lead-
er of the navy.63 the cuban Missile crisis 
should be viewed as an operation which 
confirmed these beliefs. The crisis might be 
viewed as a turning-point for khrushchev 
rather than for the naval establishment. 
The surface fleet build-up had already 
started by 1961. as the cuban Missile 
crisis unfolded, for instance, four kynda-
class cruisers were under construction in 
soviet shipyards. after khrushchev’s hu-
miliating defeat in the caribbean, he told 
his naval chief that neither he, nor his suc-
cessors should ever again experience this.64 
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gorshkov could promise this, as the naval 
build-up was already underway. however, 
we saw that the ambitions of such a capa-
bility for political diplomacy on the inter-
national arena would not materialise until 
after Brezhnev came to power in 1964. 

in fact, what we have learned is that 
the cuban Missile crisis rather nor-
malised the views on sea power which 
had prevailed from the mid-1930s un-
til khrushchev came to power. still, it is 
clear that the Cuban Missile Crisis inflic-
ted on khrushchev’s fate as a leader, and 
that the naval posture of the leadership 
changed with Brezhnev coming to power. 
under Brezhnev, the services gained more 
independence for planning and manning, 
and conventional forces got increased at-
tention.65 from 1964, the soviet navy al-
so gained a more prominent place in the 
soviet military. this was also the case for 
the industry: it is a wide spread percep-
tion that the soviet armed forces con-
stantly were tail-chasing Western military 
technology, and that it was predominant-
ly top-down led. however, this perception 
has been challenged by recent research.66 
in fact, there was considerable competi-
tion between different design bureaus in 
the process of creating new capabilities. 
Especially after the khrushchev period, 
the military-industry complex gained gre-
at influence.67 

author sergei chernyavskii describes the 
admiral of the fleet as central to the in-
creased naval influence within the military 
and the political circles: “gorshkov was 
not only a gifted strategist, but also ex-
celled at bureaucratic politics, and proved 
remarkably successful in convincing the 
soviet leadership of the imperative of deve-
loping an ocean-going fleet”.68 according 
to andrei kokoshin, the soviet navy even 
attained its highest status in history within 
the armed force in the late 1960s.69 

the experiences of the cuban Missile 
crisis probably accelerated and underlined 
the wish for a surface fleet for the purpose 
of military diplomacy, thus an important 
cause, but not the only explanation. 

The gorshkov navy 

scandinavia’s shifting position

The definition of unified “theatres of mi-
litary action”, tvds (“teatry voennykh 
deistvii”), were central in soviet strategic 
planning and organisation. Within these 
theatres, there were unified concepts and 
perceptions about the character of war, de-
fined by the characters of each of the TVDs. 
there were also clear perceptions that a 
war might well be limited to one or more 
of the tvds. from the soviet position, the 
scandinavian Peninsula and the norwegian 
sea made up an independent theatre up to 
the mid-1980s and was regarded as an im-
portant battle-theatre. the entire north-
western tvd was expected to “constitute 
an active military battlefield” from the very 
outset of a war.70 this “area of military ac-
tion” was central for three main reasons: 
first for defensive purposes for stopping 
the offensive NATO forces, carriers at first, 
and later also the Polaris submarines; se-
condly for offensive purposes for securing 
access to the northern atlantic; and thirdly 
for conducting their own offensive opera-
tions towards the European continent and 
the British isles. 

the scandinavian Peninsula was impor-
tant throughout the cold War. from its 
earliest years, the american nuclear-armed 
strategic bomber fleets had had their transit 
route over the northern parts of scandinavia 
toward the central areas of the soviet 
union. in parallel, the anglo-american 
carrier fleets operated in the North Sea and 
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the norwegian sea in the late 1940s and 
1950s for force projection, as well as for 
air protection for the strategic bombers.71 
this early cold War american-led offen-
sive use of the region lasted from the be-
ginning of the cold War till the early1960s. 
By then, the nuclear-armed long-distance 
strategic missiles and the strategic nuclear 
submarines emerged as the main cold War 
weapon, and the soviet navy dispositions 
and focus changed. southern scandinavia 
and the Baltic sea became a solely tactical 
flank to the Central Front, while the High 
north soon became an independent the-
atre of war. 

Fighting for the norwegian sea

By the composition of the soviet naval 
and air forces of the late 1960s, there were 
mainly two dominant scenarios for the 
fight for control of the Norwegian Sea; na-
mely who would have air superiority in the 
area – the soviet union or nato? control 
of the norwegian sea was dependent on 
who would be able to seize control of the 
airfields of northern Norway. The follo-
wing general strategic perceptions were wi-
despread in Western thinking. it remained 
much the same from the late 1960s until 
the end of the cold War: if the soviets were 
able to capture northern norway with its 
airfields, this would pose a multi-threat 
to nato. With forwarded land-based air 
defences and combat aircraft, the soviets 
would have air superiority, which in turn 
would enable their naval surface forces 
to move south-west. in the case of soviet 
land-based strike air power, it would pose 
an immense offensive threat to northern 
continental Europe and Britain. 

if nato could keep control of north-
ern norway, they could effectively close 
off all soviet naval surface forces, intercept 

the strike aircraft, and be able to put great 
asW forces into the hunt for the soviet 
submarines that were designed to dispute 
nato’s control of the norwegian sea and 
attack Europe and Britain with missiles. 

as for combat between military forces, 
tactical nuclear weapons were expected to 
be used against groupings of enemy forc-
es and the destruction of rocket sites. this 
single and general conviction at the mili-
tary strategic level of decision-makers in 
the soviet union had a crucial impact on 
the conduct of maritime warfare and its 
technical development. sokolovskiy stat-
ed about nuclear weapons “…profound 
changes will take place in the methods of 
carrying out military operations in naval 
theatre”. Further he specified: 

in a future war the tasks of destroying 
shore targets, of defeating grouping of 
the naval forces of an aggressor, his as-
sault carrier formations and rocket-carry-
ing submarines at bases and on the high 
seas, disruption of sea and ocean commu-
nication, will be accomplished by strikes 
of rocket troops and mobile operations of 
rocket-carrying submarines co-operating 
with rocket-carrying aircraft.72 

Even khrushchev had argued that large 
surface ships, for example carriers, were 

“large sitting ducks” for surface missiles.73 
later in his writing sokolovskiy stres-
sed that bombers and fighters were more 
successful at destroying moving targets 
than the rocket troops with their ballistic 
missiles.74 here we see some of the back-
ground for the soviet navy’s heavy focus 
on aircraft in the anti-surface role of mis-
sions. this was supported by khrushchev, 
who favoured “modest surface ships with 
anti-ship missiles and long range naval 
aviation”.75 
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the British perspective is well described 
in the naval War Manual of both 1957 
and 1961. the threat of nuclear bombard-
ment would be greatest to those forces in 
harbour. at sea, the threat would consti-
tute submarines, operating independently 
but also in co-operation with long-range 
scouting aircraft. in addition to the subma-
rine, the long-range bomber or strike air-
craft armed with long-range missiles would 
be a great threat. regarding the soviet sur-
face forces: “surface raiders are not like-
ly to be used on any scale, but may pos-
sibly be deployed in more remote areas to 
attack independent shipping and to extend 
the protection of forces”.76 

the soviet vision and the threat posed 
to Western forces is well summarised in the 
thought-provoking words of sokolovskiy 
of the high command of the soviet forces: 

“long-range bomber aircraft, armed with 
long-range missiles, retain the capacity of 
delivering independent blows to enemy tar-
gets, especially at sea and in the ocean, but 
also on the coast and in the deep areas of 
the enemy territory”.77 further, he stated 
about the balance of the surface, subma-
rine, and air platforms: 

... the navy will keep such important tasks 
as combating the enemy’s naval forces on 
the sea and at the bases and also disrup-
ting his ocean and sea transport. these 
problems can be solved most effective-
ly by submarines and planes armed with 
nuclear rocket weapons and torpedo-
es. a certain number of surface ships are 
also necessary to safeguard the activities 
of submarines and to perform secondary 
missions such as protection of naval com-
munication lanes and co-ordination with 
ground troops in operations carried out 
in coastal regions.

continuing about naval aviation: “naval 
aviation must be able to attack warships at 

sea at distances at which they will not be 
able to use their aircraft carrier forces and 
missiles for attacking targets in the socia-
list countries”, and “… naval aviation will 
be called upon to destroy enemy transports 
at sea and at their bases.” 

in conclusion, it is clear that the soviet 
submarines and the long-range bombers 
and missile- carrying strike aircraft pri-
marily and, secondarily, the soviet surface 
navy, were the main threats to Western 
conventional forces. consequently, the 
nato forces of northern Europe had to 
be planned and structured for establish-
ing control of northern norway and the 
norwegian sea. 

submarines and maritime air 
power, the core soviet navy 
sea denial Forces

The modern attack submarines 

during the second half of the 1960s, new 
powerful classes of nuclear submarines be-
came operational. the charlie-class cruise 
missile submarines, of which twelve charlie 
i submarines were built from 1968, were 
equipped with the short-range anti-ship ss-
n-7 starbright and 6 torpedo/launch tubes 
for the missile-torpedo ss-n-15 Starfish or 
type 53 torpedoes. the charlies were not 
too successful, as their lack of speed made 
them ineffective as hunters.78 the victor-
class attack submarine came along in 1967, 
of which 16 victor i submarines were built 
and equipped with 6 torpedo/launch tubes 
for ss-n-15 or type 53 torpedoes. this 
class had better performance than the rest 
of the fleet, and have in fact been operatio-
nal in the russian northern fleet till to-
day. the charlie and victor classes, as well 
as the first SSBN Yankee-class, marked the 
change to a “modern submarine fleet”. 
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another interesting development was the 
fast interceptor and hunter submarines of 
the alfa and Papa classes developed in the 
late 1960s, with early prototypes around 
1970. these boats were designed to achieve 
speeds of 35-45 knots submerged and at 
depths of 3,000 feet.79 the projects re-
ceived great attention – and fear, both due 
to their technical developments and poten-
tial conceptual use and impact. however, 
both classes became haunted by technical 
difficulties and did not become important 
war machines of the cold War. 

Land-based Maritime Air Power 

the soviet submarine build-up has tradi-
tionally received the greatest attention, but 
another important development was the 
threat posed by an extraordinary land-ba-
sed maritime naval air force (of which the 
aircraft and systems have been described 
earlier). 

this second threat from the soviet mil-
itary forces has been underestimated in 
military history literature. the capabili-
ties and reach of soviet maritime air pow-
er, both for strikes against maritime targets 
and land targets along the flanks of Europe, 
have not been given their rightful attention. 
the well-balanced and capable land-based 
air power of the northern fleet would 
have seriously displaced the power balance 
of Britain and northern Europe operating 
from the northern norwegian coastline. 
Jonathan alford, former director of the 
international institute for strategic studies, 
and a great debater on strategic issues in 
the 1980s, summed up the joint nature of 
maritime operations, and specifically the 
northern flank issue: 

in part this is about the soviet interdiction 
of the trans-atlantic routes; in part this 
is about the soviet need to keep nato 

naval forces well away from important 
soviet assets; and in part it is about the 
reinforcement by the sea of the nato 
north – and all are interconnected…

i will assert that it is the norwegian air-
fields which are – or ought to be – of gre-
atest concern. i suggest the following syl-
logism: who controls the norwegian 
sea depends on who controls the north 
Norwegian airfields: who controls those 
airfields depends on who gets there first: 
and who gets there first depends on who 
controls the norwegian sea.80 

for the soviet union to be able to con-
trol the norwegian sea, or at least deny it 
to nato forces, the two most important 
tasks of the soviet fleet and aircraft from 
the very outset of a war would be to de-
stroy carrier-based enemy striking units 
and to get hold of the airfields of northern 
norway. the absence of carrier-borne avi-
ation in the soviet navy – and their need 
for forward bases – brought northern 
norway into military strategies. the bases 
in northern norway became a prerequisite 
for defensive operations to fight enemy car-
riers and for air cover of their own naval 
forces, as well as for offensive strike opera-
tions against Europe, the British isles, and 
the northern atlantic. the soviets expec-
ted that nato asW ships, as well as asW 
and air defence aircraft would protect the 
attack carriers. still, they were strong in 
their belief that those forces and weapons 
could not effectively defend the vulnerable 
carriers from the soviet submarines and 
aircraft armed with long-range missiles. 

As Sokolovskiy stated: “… our fleet of 
missile-carrying submarines and aircraft 
permit approaching the aircraft carrier to 
the distance of missile launch without en-
tering the zone of anti-submarine and air 
defence of the attack carrier force”.81 to 
be able to do this, the geo-strategic impor-
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tance of northern norway in this game 
was quite clear. 

global reach and diplomacy
as argued previously, we assess that 
gorshkov was a genuine believer in the 
Soviet need for an ocean-going fleet and 
large ships. however, his statements from 
the late 1950s and up to 1960–61 still fa-
voured the “official views”. This peri-
od saw considerable doctrinal discussion 
in Soviet politics, but the influence of the 
army and strategic-missile advocates82, in-
cluding Khrushchev, was significant. By the 
early 1960s gorshkov argued more for lar-
ge ships. david Winkler has argued that 
gorshkov’s “deliberate campaign to urge 
nikita khrushchev to reverse his naval 
outlook” came from the threat posed by 
the first Polaris system of 1960.83 

some scholars, for example Mccgwire84, 
noted this change at the time, prior to the 
cuban Missile crisis. the planned scrap-
ping of stalins sverdlov-class was pre-
vented, and the kynda-class missile-cruis-
er was commissioned by 1962 as intended 
from the start. the construction of various 
large ships came about in the early 1960s. 
as argued earlier; the turning away from 
the sole submarine fleet focus, and a quest 
for larger ships, clearly started to materia-
lise before the cuban Missile crisis. But al-
though building started early in the 1960s, 
the soviet navy’s presence on the oceans 
did not materialise until the mid-1960s, 
with a rapid increase in activity on a glob-
al scale by the late 1960s with the famous 
okean naval exercise out in the north 
atlantic in 1970 marking the change.85 

The first major operations by Soviet na-
val forces in the Mediterranean were in 
1964, and increased from the mid-1960s. 
the caribbean was also visited regular-

ly. The Indian Ocean was first visited by 
hydrographic survey ships in 1967, with 
the first naval task force spending four 
months showing the flag during the follow-
ing year.86 the rationale for operations in 
this area was the Polaris deployment and 
reach from the northern indian ocean as 
argued earlier, but also for naval diplo-
macy and in support of space operations. 
The first Soviet deployments were most ev-
ident with the Black Sea and Pacific Fleets. 
another aspect, or fear, of soviet expan-
sion on the oceans, especially across the 
indian ocean, Middle East and africa, was 
argued regarding the British withdrawal of 
its military presence in the region.87 there 
was a vacuum to be filled, and many feared 
that the Soviet Navy might fill this gap. It 
turned out that the soviet union gained 
less footing than expected in these regions, 
as the countries kept their newly gained in-
dependence and the US increased its influ-
ence. 

By 1975, the two asW cruisers/carri-
ers of the Moskva-class were followed by 
the first Soviet class of conventional carri-
ers for fixed-winged aircraft, the Kiev-class 
aircraft carrier of 43,000 tons.89 the four 
ships of this class were built to operate ver-
tical take-off and landing (VTOL) fighter 
aircraft. The first and only full-size aircraft 
carrier of Western standard was first laid 
down in 1982 as riga, launched as leonid 
Brezhnev, on sea trials as Tbilisi and finally 
named Kuznetsov.90 the navy had fought 
for this final development throughout the 
Cold War, even though officially denied at 
the higher levels.91 still, the rationale for 
conventional aircraft carriers in the soviet 
navy has never fully been understood in 
the West, and has also constantly been de-
bated in the soviet union. it may be under-
stood in perspectives of global reach and 
diplomacy, strengthening of the region-
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al sea control forces and even just for the 
case of self-esteem. the broad perspective 
is that their rationale may be explained by 
several parallel needs. 

the increased global reach boosted the 
political leadership with the prospects of a 
traditional ocean-going fleet, prominently 
with the okean Exercise of 1971 and sev-
eral port visits to socialist states around 
the world. The idea of an ocean-going fleet 
was clearly not new, although we may say 
that an ocean-going fleet became a reality 
in the 1960s – even though this was not a 
fleet capable of fighting a Mahanian naval 
war at sea. it was primarily for extending 
the safety zones and for diplomacy. 

By the late 1960s, when Soviet confi-
dence had grown, they also began to design 

nuclear- powered cruisers. this was a natu-
ral development in the light of gorshkov’s 
fascination with large surface combatants. 
Even though the developments started ear-
ly, the kirov-class of four cruisers did not 
become operational until 1980. this class 
remains today the ultimate surface combat 
ship. 

a new central element; the 
soviet ssBn
By 1967, nato woke up to a new gre-
at threat; the ssBn. the submarine de-
velopment, including some early ssBns 
(golf-class) with shorter attack ranges, 
had gone through some evolutionary steps 

– but from the late 1960s it considerably 

Figure: Soviet Naval Strength and Deployment. 88
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influenced maritime strategy as well as the 
greater nuclear strategies and the balance 
between the superpowers because of its se-
cond-strike capacity.92 

The basic design of the first nuclear-
powered submarine, the november-class 
attack submarine, was used to create the 
first nuclear powered strategic submarine, 
the Hotel-class. The first of this class, the 
famous k-19, was commissioned at the 
end of 1960.93 the Echo-class cruise mis-
sile tactical submarine soon joined the bal-
listic missile Hotel-class. The first Echo I 
was in service by 1960, and was armed 
with the P-5 cruise missile and had 6 tor-
pedo tubes for type 53 torpedoes, as well 
as 4 torpedo tubes for type 40 torpedoes. 
the Echo ii entered service in 1962, armed 
with the P-694 anti-ship and coastal-strike 
cruise missile (the P-6 was given the same 
name as the P-5 – the ss-n-3 shaddock by 
NATO) and the same torpedo configura-
tion. The submarines carrying these first 
generation missiles, with their relatively 
short range and requirement of a surface 
launch, made the submarines very vulner-
able to air asW forces. Projects to create 
missiles with underwater launch capabili-
ty resulted in the ss-n-5 sark slBM mis-
sile. it had a far greater range and was able 
to launch from depths of 40-60 metres.95 
Many of the earlier submarines were, from 
1963 to 1967, refitted with the D-4 system 
for launching these missiles.. 

submarines were now nuclear powered, 
as well as able to launch long-range mis-
siles whilst submerged. This was a signifi-
cant development for maritime warfare.

in the case of the ballistic-missile sub-
marines, the us had a great lead with their 
george Washington-class Polaris subma-
rine of 1960. these second-generation mis-
siles ensured a true second-strike capabil-
ity. the soviet matured response to this 

weapon system was the Yankee-class bal-
listic missile submarines (SSBN). This first 
true soviet strategic submarine was armed 
with 16 ss-n-6 serb slBMs with a range 
of 2,400 km.96 But even with this range 
the strategic submarines had to move out 
of the Barents sea to their combat patrol 
areas and strike positions. The first gen-
eration strategic submarines had to move 
out through the giuk gap, and this fact, 
in addition to a steady decline in nato 
maritime capabilities in the late 1960s and 
early 1970s, was the basis of the ratio-
nale behind the focus on the giuk gap in 
nato, us, and uk maritime thinking in 
the 1970s. 

the well-known “Bastions” of the 
Barents, as well as the north-eastern Pacific, 
did not become a reality until after the ss-
n-8 Sawfly97 slBM entered service with the 
delta-class in the early 1970s. the ssBns 
have since become the main focus and the 
greatest concern of the north atlantic. as 
Bertram and holst state in their introduc-
tion to their book “new strategic factors 
in the north atlantic” from 1977: “for 
the soviet union and the united states, as 
well as for france and Britain, the north 
atlantic will, for some time to come, re-
main an area which lends itself for the de-
ployment of strategic nuclear forces”.98 

gorshkov’s rising navy 
maturing
after the dynamic 1960s, the 1970s were 
a period of more stable challenges, howe-
ver steadily increasing, for nato in the 
high north. the soviet naval position be-
came more defined. As described by David 
glantz, the soviet navy embraced a concept 
of theatre-strategic operations and conven-
tional forces in the 1970s and 1980s.99 in 
Western literature, a great debate focused 
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on its true purpose; with perceptions rang-
ing from the utterly traditional perspective 
of the soviet naval posture as truly defen-
sive and subordinate to the army, to those 
who argued that the soviet navy was ai-
ming at a superpower’s navy to challenge 
the united states in a true Mahanian sty-
le.100 neither can be entirely true when loo-
king at their balance and history. 

admiral gorshkov was in charge of the 
soviet navy for three decades, and as this 
period saw such great changes in terms of 
technological evolution and a fluctuating 
Cold War, it is difficult to make a simple 
description of its naval posture. stalin had 
a clear vision of an ocean-going fleet, but 
did not truly accomplish it. the late 1950s 
were exceptional, as khrushchev tried to 
cut conventional forces, and direct the 
navy’s focus towards submarine warfare. 
The cost of building an ocean-going fleet 
was great. nevertheless, Brezhnev still sup-
ported this investment. he also gave the 
services more freedom to develop strategic 
thinking and balance their forces. the mil-
itary-industrial complex also gained great 
power. naval spending was questioned 
more during andropov’s short time in pow-
er and discussions of halting the soviet na-
val programmes surfaced. chernenko was 
more in line with Brezhnev, and probably 
saved the naval programmes of the mid-
1980s.101 from 1985 until the end of the 
cold War, the soviet navy’s activities were 
greatly reduced.102 

in total, the history of the red soviet 
Navy shows a remarkably firm understand-
ing of sea power. the navy we saw, what 
we may call “gorshkov’s navy”, may be 
characterised as both asymmetric and al-
ternative. But it was perfectly balanced for 
its tasks. 

in the words of gorshkov: 

in the search for the lines of development 
of our fleet we started not by simply copy-
ing the fleet of the most powerful mariti-
me power of the world. the composition 
of the fleet, its weapons, ship design and 
the organisation of its forces were prima-
rily determined by the tasks which are set 
before the armed forces and hence before 
the fleet by the political leadership of the 
country, its economic potential and the 
conditions in which the fleet will have to 
solve these tasks.103 

it was clearly not “Mahanian”, and it was 
clearly not simply defensive. to the extent 
that we may compare it with other navies 
and maritime philosophies, the most useful 
parallels are to be found within german 
naval thinking of the late nineteenth and 
early twentieth centuries104, and in the 
theoretical works of castex105 in the 1930s. 
donald Mitchell perfectly summed up the 
soviet naval developments from the second 
World War until the 1970s: “Between 1945 
and 1962 the soviets attempted to achieve 
sea power. from 1962 to 1972 they attai-
ned it”.106 this was clearly a steady evo-
lution towards a strong and balanced na-
val and merchant fleet, only broken by 
khrushchev’s ideas of an alternative sub-
marine-focused fleet. 

the navy gorshkov created rested on 
four main military capabilities: strategic 
deterrence submarines; balanced sea deni-
al and regional sea control forces and re-
gional force projection forces for fighting a 
maritime war with nato; and global na-
val diplomacy forces for times of peace and 
crisis. 

Conclusion
With the george Washington-class of Pola-
ris submarines, the US early had a definitive 
lead in naval strategic forces in the 1960s. 
this lead lasted up to the mid-1970s. the 
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Soviet Navy’s modern SSBN fleet first saw 
light in 1967 with the Yankee-class. The 
year was an important milestone, which 
was correctly noted by nato intelligen-
ce.107 the soviet navy surpassed the 40 us 
ssBns with 55 soviet ssBns by 1975.108 
these highly important warships of the 
cold War were then protected by land-ba-
sed air power and a regional focused na-
val surface fleet for sea control, the well-
known “Bastion Concept”. 

As for the war-fighting navy, Gorshkov 
created this from sea denial forces of at-
tack submarines and long-range land-
based strike aircraft. as he so clearly stat-
ed: “today submarines and naval aviation, 
equipped with the most up-to-date weap-
onry, in which missiles play a major part, 
constitute the main type of forces of our 
fleet”.109 in traditional naval perspectives, 
at least of any of the Western schools, this 
was not a balanced naval force. it was, 
however, well suited for its purpose and 
thus balanced to its tasks. 

Gorshkov’s war-fighting sea denial force 
was both defensively and offensively ori-
ented. it was defensive in the sense that it 
would protect the soviet coastlines as well 
as halt american and nato offensive forc-
es. offensive in the sense that it would at-
tack and deny nato the crucial sea lines 
of communication between north america 
and Europe. 

gorshkov also created a balanced re-
gional sea control force of surface ships, 
submarines, and aircraft. this was need-
ed for the “Bastion concept”, but also be-
came important as the soviet naval forces 
became more focused on amphibious oper-
ations by the mid-1960s. the soviet naval 
infantry (and airborne units) were re-acti-
vated as a force by the mid-1960s. however, 
this was a limited force compared with the 
capabilities of the us Marines. range and 

lift capacity were limited and the logisti-
cal support insufficient for operations over 
any distance. the soviet traditions and fo-
cus for amphibious forces were different 
from those of the main Western maritime 
nations. the soviet navy had been focused 
on limited tactical operations as cutting off 
or disrupting enemy forces and support-
ing the progress of the main body.110 thus, 
the assessment is that the soviet naval ca-
pacity for force projection must be viewed 
primarily as one of a regional reach and 
purpose, and then of course important for 
the neighbouring countries of the southern 
Baltic sea and northern norway.111 

The final element was the naval diplo-
macy surface forces. admiral gorshkov 
stressed the importance of the fleet as an 
instrument of the policy of the state; it was 
simply the most important aid to diploma-
cy in peacetime. he argued that military 
forces were needed for global influence, 
and that this was crucial for the growth of 
the state.112 for instance, before and dur-
ing the arab-israeli War in 1967 soviet na-
val forces greatly increased their presence 
in the region, and the ports of syria, Egypt 
and algeria were frequently visited. the 
soviet naval forces were clearly determined 
to use the navy to show force in order to 
promote their interests, in this case in sup-
port of the arabs. in the same period, they 
gained access to ports in the southern-ara-
bic world and across the african continent; 
Angola, Somalia, Ethiopia, South Yemen 
and guinea.113 

in parallel, the soviet union also en-
gaged in building up a merchant fleet. This 
made possible the goal of developing trad-
ing partners and supporting friendly gov-
ernments on a global scale. from the ear-
ly 1950s to the late 1960s, the soviet mer-
chant navy grew from some 500 ships to 
more than 1,400 ships and by the late 
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1960s continuously visited ports around 
the world. This was a modern fleet, and it 
matched the numbers of the us merchant 
fleet. Sea power for diplomacy, a necessity 
for any global power, had a prominent po-
sition in gorshkov’s thinking. 

the soviet navy clearly became an im-
portant force at sea by the late 1960s, and 
demonstrated a considerable global reach 
during the 1970s. the rationale behind 
this expansion has been a never-ending 
question in Western debate. Many schol-
ars have stressed the soviet need for access 
to the high seas. this seems to be a miscal-
culation if one thinks of it in terms of chal-
lenging the us navy in classic battles. the 
Soviet Navy’s surface fleet was great, but 
still definitely inferior to the American and 
nato naval forces. first and foremost the 
lack of organic air power supports this as-
sessment, but also the fact that they large-
ly lacked organic logistical support for the 
forces at sea, despite several international 
support bases.114 

to conclude; too many articles and anal-
yses of the soviet navy and gorskhov have 
started out with a debate on to what ex-
tend it was a balanced navy, whether it 
was defensive or offensive and whether it 
was a blue-ocean or a coastal navy. the 

balancing of the soviet navy has too of-
ten been evaluated, judged and assessed 
against the benchmark us navy. Both the 
defensive-offensive debate and the ques-
tion to whether it was a blue-ocean na-
vy have largely been discussed in perspec-
tive of a Mahanian-style and purpose na-
vy. however, the soviet navy is so fascinat-
ing because it was, and largely still is, pro-
foundly russian and special. 

admiral gorskhov created a balanced na-
vy, but balanced to its tasks; it was both de-
fensive and offensive, and it became a navy 
of global reach for diplomacy – but not as 
a Mahanian navy. admiral gorshkov was 
an original naval leader and thinker, where 
he focused on creating a navy balanced to 
its tasks; for protection of the homeland 
and the support of regional ground-forc-
es, ensuring regional sea control for strate-
gic strike (the “Bastion concept”), to con-
test enemy conventional sea power forces 
with sea denial forces, and not least to be 
able to deploy naval and merchant fleets 
for global diplomatic influence. 

the author is a colonel at the norwegian 
defence university college and holds a 
Phd from the university of glasgow. 
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artikeln bygger på en studie som sö-
ker klarlägga en kulturell förändring i 
försvarsmakten (fM) och utgår från en hy-
potes om att upprepade insatser i krigslik-
nande miljö, dit fM skickar professionel-
la förbandsenheter, utvecklar en krigarkul-
tur. de empiriska resultaten påvisar krigar-
kulturens existens vid samtliga tre förband 
som ingick i undersökningen. subkulturen 
verifieras genom konstanter i teorier kring 
västerländsk krigarkultur. artikeln redovi-
sar resultaten från studien med koppling 
till internationell forskning, och diskuterar 
vad den kulturella förändringen kan inne-
bära för fM.

...under fs18, när två officerare blev skjut-
na...soldaterna ur skyttekompaniet var 
frustrerade av att bli ”inlåsta” på cam-
pen. när till och med soldaterna som ha-
de stått bredvid de skjutna officerarna sa 
att – nu måste vi få åka ut igen, det här 
går inte…1

citatet kommer från en forskningsinter-
vju vid försvarshögskolan (fhs) 2012, 
och beskriver en central konstant i väster-
ländsk krigarkultur.

har försvarsmaktens militära kultur 
förändrats i takt med en förändrad insats-
miljö? Påverkas värderingar och moralis-
ka grunder när individer och förbandsen-
heter möter en reell motståndare i en krigs-
liknande miljö, där ena dagens patrulle-
ring och rutinverksamhet övergår till re-
gelrätta planerade anfall dagen efter? och 
hur hanterar fM:s chefer denna krigarkul-
tur? frågorna representerar delar av den 
initiala problemformuleringen till studien. 
intresset för forskningsområdet har sin 
grund i författarens egna erfarenheter från 
såväl det nationella perspektivet som in-
ternationella insatser under framförallt det 
senaste decenniet. genom sin tjänst inom 
specialförbandssystemet (sf) har författa-
ren givits en unik möjlighet att både vara 
delaktig i sf:s egen utveckling, men även 
kunnat följa och jämföra med fM insats-
förbands dito. 

artikeln sammanfattar resultatet från 
studien och diskuterar möjliga utmaningar 
för fM, vilka kan härledas till den nya kri-
garkulturen. ingen tidigare svensk forsk-
ning har studerat kulturell förändring in-
om fM mot bakgrund av införandet av 

svensk krigarkultur
en samexisterande subkultur inom Försvarsmakten

av Peter Bovét

abstract

this study seeks to clarify a cultural change in the swedish armed forces (fM). the study 
is based on the hypothesis that repeated operations in a war-like environment, where fM 
deploys professional combat units, develops a warrior culture. the empirical results indicate 
that there is an existing warrior culture at all the three units surveyed. the subculture is 
verified by the constants of western warrior culture described in theory. The cultural change 
leads to ethical, moral and leadership challenges for fM.
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en professionell yrkeskår med stående för-
band och kumulativa stridserfarenheter. 
studien och dess empiri har fått stödja sig 
på internationell forskning. den övergri-
pande frågeställningen för uppsatsen blev 
därför att undersöka om en krigarkultur 
utvecklas inom fM, och vilka uttryck kul-
turen påvisar på individ- och enhets/orga-
nisationsnivå.

strävan har inte varit att jämföra med 
traditionell svensk militär kultur, vilken 
var baserad på ett värnpliktsystem, natio-
nella övningar, utbildningsofficerare och 
sporadiska fredsbevarande operationer av 
tillfälligt sammansatta enheter. 

en logisk följd av 
transformering & fokus
studien tar sin ansats från organisations-
kulturella förändringar i de norska2 res-
pektive italienska3 försvarsmakterna. un-
der sökningsresultaten påvisar omfattan-
de transformeringar i militära organisa-
tioner genom internationella insatser och 
likvärdiga militärt kulturella förändringar. 
Behovet av en professionell militär yrkes-
kår i kombination med deltagande i mer 
krigsliknande internationella insatser, för-
ändrade den norska4 och italienska5 mili-
tärkulturen fundamentalt. 

Även fM har skapat en professionell yr-
keskår. Det finns nu praktisk erfarenhet och 
kompetens inom flera förband i att strida – 
något som för tio år sedan endast fanns in-
om specialförbanden.6 stridserfarenheter 
är centrala för en militär organisation. 
Konfliktmiljön i norra Afghanistan ändra-
de karaktär efter 2007 till att innefatta mer 
inslag av regelrätta strider och har däref-
ter inte förändrats7 nämnvärt. afghanistan 
har varit en plattform för insatsverksam-
het, där sammansatta förbandsenheter 
prövat sina stridstekniker, metoder och 

materielsystem. Ett rimligt antagande är 
att svenska soldater blivit bättre krigare 
av att strida, men även att detta påverkat 
den svenska militära kulturen. den norska 
studien anger; “another expression of the 
cultural change...reports emphasized the 
opportunities for developing war-fighting 
skills...”.8 Enligt den norska studien så är 
insatserna det enda sättet att tillgodogöra 
sig förmåga i strid. 

vad utmärker västerländsk 
krigarkultur?
teorin omfattade en granskning av två skil-
da verk,9 i syfte att erhålla en såväl antropo-
logisk som filosofisk beskrivning av det so-
ciala fenomenet krigarkultur. gemensamt 
för verken var deras utgångspunkt i mili-
tärhistorien, och deras sökande efter någon 
form av grundläggande konstanter i krigs-
kulturen. ur dessa hämtades beskrivningar 
av krigarkultur och dess gemensamma ka-
raktärsdrag, vilka analyserades och kate-
goriserades för att därefter utgöra indika-
torer på kulturkonstanter. studien nyttjade 
coker’s kategorisering av kulturkonstan-
ter: existentiella och instrumentella. de 
inre, existentiella, konstanterna är egen-
skaper/ motivatorer som civila tar med sig 
in i det militära livet. de är genetiska el-
ler kulturellt konstruerade i uppväxten. de 
yttre, instrumentella, erhålls genom sociali-
sering och träning från det militära.10 

keegans forskning gav studien fyra kon-
stanter; stamkänsla, disciplin, tillit genom 
handlande och striden som krigets kär-
na. Stamkänslan och disciplinen beteck-
nas som yttre konstanter, eller instrumen-
tella motivatorer i en krigarkultur. de båda 
andra är existentiella motivatorer.

för att stammen, (eller förbandsenhe-
ten) ska fungera krävs disciplin och ett 
inbördes förtroende – en tillit till varan-
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dra, vilken mäts utifrån ett handlande. 
Handlandet i striden är härvidlag det som 
räknas. Till stöd i striden finns moraliska 
och etiska regler, vilka grundar sig på den 
övergripande kulturen. det moraliska för-
hållningssättet kan därför ses som det ci-
vila samhällets kulturella band till krigar-
kulturen. Med andra ord utgår det statligt 
sanktionerade våldet från etiska förhåll-
ningsregler och utgör den moraliska ramen 
inom vilken krigaren utför sitt arbete. av 
denna anledning anpassas därför moralen i 
krig efter samhällets normer. 

coker’s forskning kring konstanterna 
ger en mer filosofisk beskrivning. De exis-
tentiella egenskaperna/motivatorerna ska-
par tillsammans krigarmentaliteten eller 
krigarsjälen. grunddragen är mental uthål-
lighet, en vilja till uppoffringar för andra, 
mod och självtillit. respekten för andra 
kollegor går genom egna uppoffringar och 
mod gentemot övriga, vilket skapar en slu-
ten cirkel av ömsesidig tillit och respekt. 

soldaten som vill möta striden, ut-
går framförallt från den egna existentiella 
motivatorn. att döda är inte symptoma-
tiskt med att tycka om själva dödandet ut-
an närmast förödande för krigarens själ – 
dennes mentala styrka. 

vad avser de yttre, instrumentella kon-
stanterna förklarar coker bl a följande; 
stammen (enheten) kräver lojalitet – vilket 
är en förpliktigande egenskap mot stam-
men. Även disciplin ses som en instrumen-
tell konstant – ett verktyg från staten el-
ler organisationen för att underordna kri-
garens passion till skälet(anledningen). det 
hjälper krigaren att bäst kanalisera de bå-
da till effektivt handlande.11 

den kollektiva kraften, vilken lever på 
samträning och insatser på stridsfältet, ger 
ett unikt kamratskap(stamkänsla). denna 
bidrar i sin tur till lojalitet. keegans instru-
mentella egenskaper och motivatorer be-

kräftas i coker’s forskning, som också in-
rymmer lojalitet och hängivenhet till sam-
träning. 

de fyra yttre konstanterna skapar en 
femte konstant, förtroende för andras 
handlande, vilket båda teorierna antyder, 
men som inte uttrycks. En annan slutled-
ning som kan göras är att disciplinerade 
soldater är soldater i mental balans, vilket 
förenar en instrumentell motivator med en 
existentiell egenskap hos krigaren.

undersökningen
studien omfattade fyra gruppintervjuer 
vid skilda förband. de fyra fokusgrupp-
erna bestod av fem till tolv personer. 
Intervjupersonerna hade genomfört fle-
ra missioner i afghanistan sedan 2008, 
och deltagit i krigsliknande situationer. 
avsikten med gruppintervjuerna var att 
skapa förutsättningar för spontana me-
ningsutbyten, med expressiva och emotio-
nella personliga beskrivningar kring temat 
krigarkultur. interaktionen i gruppen skul-
le även bidra till diskussioner kring tabube-
lagda eller känsliga ämnen.

grupp 1 (g1) bestod av 11 personer ur 
Wit12 på livgardet (lg). gruppen var en 
blandning av officerare, specialistofficerare 
och soldater med en grundanställning från 
flera förband i FM. Många hade arbetat 
länge inom fM och kunde referera till den 
traditionella svenska militära kulturen.

grupp 2 (g2) bestod av 12 personer ur 
lBB13 på k3. gruppen var en ung men ho-
mogen grupp vilken framförallt hade erfa-
renheter från stridsmoment i afghanistan 
de senaste tre åren. 

grupp 3 (g3) respektive grupp 4(g4) 
bestod av personal ur sog.14 grupperna 
bestod båda av en blandning av officera-
re, specialistofficerare och soldater. I dessa 
två grupper har medelvärdet på missioner 
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endast beräknats på missioner före anställ-
ning vid sog samt missioner till stöd för 
fs i afghanistan.

ur tabell 1.1 kan konstateras att samtli-
ga fokusgrupper hade stor erfarenhet av in-
satser internationellt, däribland forsknings-
kravet på insatser i afghanistan. Procent-
satsen i den högra kolumnen ska utläsas 
som att t ex g1, har respektive individ i 
genomsnitt tillbringat 18 % av sin totala 
tjänstgöringstid i insatser.

Operationaliseringen
ur teoribildningen kring krigarkulturens 
konstanter har ett antal existentiella, res-
pektive instrumentella, egenskaper och 
motivatorer identifierats enligt tabell 1.2. 

Forskningsintervjuernas 
resultat 
existentiella egenskaper och 
motivatorer

det rådde stor samstämmighet mellan 
grup p erna när de kom till att beskriva sina 
person liga anledningar till yrkesvalet och 
till insatser som inkluderade stridsmoment 
eller krigsliknande situationer. Många ut-
tryckte i sina svar att ”man vill ju spela 
matchen” eller ”man vill ju göra det på 
riktigt”, och refererade främst till striden 
där vissa internationella insatser medgav 

detta. striden ansågs ha en självutmärkan-
de funktion till yrkesrollens centrala tjäns-
teutövning – väpnad strid.

...då räcker inte en övningsterräng med 
fingerad motståndare och lösplugg till…
träna men aldrig tävla…16

citatet beskriver respondenternas mentala 
inställning till insatser i allmänhet. det ut-
trycktes i både g1 och g2 att insatserna 
är ”huvudsak – allt det andra är bisaker”. 
Båda dessa grupper var överrens om att 
rätt fokus var en central egenskap i insats-
miljön. ordet mind-set – rätt inställning, 
återkom frekvent i intervjuerna med g1/2, 
som någon form av samlingsnamn för hur 
en krigare ska tänka och agera. Mind-set 
användes även i g3/4 i samma syfte, vil-
ket i studiens analys kategoriserades som 
ett centralt begrepp. 

När respondenterna ombads exemplifie-
ra och utveckla mind-set som begrepp, re-
fererades till en skillnad i kultur. 

…så när man har varit ute i … och bli-
vit sprängd i luften, och kommer tillba-
ka och ska ha en debriefing. så får man 
riva undan drivor med vinglas och sånt,…
uppenbarligen börjar det redan här hem-
ma, man åker inte ner med ett mind-set 
som en krigare, att det faktiskt händer sa-
ker i afghanistan utan det är ett pinnhål 
i karriären. vissa vaknar ju till när folk 
dör eller blir skadade, men alla gör inte 

grupp antal personer 
Tjänsteår medel-
värde (år)

missioner medel-
värde (antal)

Tjänstetid interna-
tionellt i (%)15

g1 11 8,9 3,5 18

g2 12 5,4 3,4 30

g3 6 6,1 3,0 22

g4 5 7.0 4,0 26

Tabell 1.1 Sammanställning över fokusgrupperna
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det. de fattar knappt att de är på plats… 
antingen har man det eller har man det 
inte, när man åker ner. för vissa är det ba-
ra att åka ner för att dricka rödvin, karri-
ären, eller en kul grej som vissa har sagt…
man kanske ska lägga in lite mer i det, det 
är väl skillnad i kultur.17

citatet illustrerar den erfarenhet som hu-
vuddelen av respondenterna gav uttryck 
för. det ansågs i g1/2 att det oftast krävdes 
att blod spilldes – en aha-upplevelse – för 
att få främst staben att komma igång och 
förstå att de militära grunderna behövdes. 

Många var av åsikten att äldre officerare 
känner sig tvingade i och med att hela för-
bandsenheter skickas. att dessa åker iväg 
för att ha gjort sin påtvingade del i insats-
avtalet, och därför ser insatsen som en iso-
lerad händelse, utan direkt samband till de-
ras karriärval.

En soldat vill ha strid, likt en brandman 
vill att det ska brinna, men inte att folk 
ska brinna inne (dö) men det gör de ib-
land.18

viljan till att lösa sina uppgifter trots ris-
kerna uppfattades som gemensam och ge-
nuin i samtliga grupper. det ansågs vik-
tigt att händelseutveckling måste få styra 
handlandet i ett insatsområde. Personal 
som dagligen verkade utanför campen 
(northern lights) ansågs vara mer adap-
tiva, vilket också ställde krav på chefernas 

beslutsfattande och operationstempo. 
Beslutsobenägenhet och sänkt tempo bi-
drog till frustration. detta trodde grupper-
na berodde på att chefer satt sig i en roll 
som de själva inte var bekväma med. få 
chefer, ansågs veta vad som skulle göras 

”när det blir lite hårdare strider”. 
Ledning i konflikter med frekventa stri-

der ansågs vara ett hantverk som måste un-
derhållas, och där gamla referenser inte ut-
gjorde garantier för kvalité.

soldaterna kanske är inne på sin 3:e mis-
sion, fastän plutonchefen aldrig varit där. 
dom utsätts för ett djävla tryck (chefer), 
nu när dom börjar få erfaret folk, och 
det är nånting vi har valt nu med anställ-
da soldater, vissa (förband) har haft det 
lite längre, men man får fan borsta bak-
om rumpan, för att gubbarna är duktiga 
nu.19

citatet illustrerar hur alla grupperna såg 
på de ökade kraven på cheferna. tydliga 
exempel målades upp för hur bisaker lätt 
blev huvudsaker, som för att undvika det 
som borde vara både oundvikligt, men 
också ett medvetet och planerat engage-
mang i den militära huvuduppgiften. varje 
mission sågs starta med ett fokus på in-
tern policy, och sluta med ökat insatsfo-
kus. förändringen i fokus var ofta ”första 
IED”.

existentiella (individuella) instrumentella (grupp-Organisation)
MENTAL STYRKA OCH MOD staMkÄnsla/tillhÖrighEt

uPPoffrandE vilJa loJalitEt och PlikttrogEnhEt

sJÄlvtillit/ MEntal Balans krav PÅ disciPlin

vilJa till stridEn hÄngivEnhEt till saMtrÄning

fÖrtJÄnad sJÄlvrEsPEkt fÖrtroEndE fÖr andras handlandE

Tabell 1.2 Analysverktyg med konstanter
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så fort det har smällt då bryr sig inte 
längre någon om vilka skor man får ha 
inne på campen, då skiter alla i småsa-
kerna, för då är det andra saker som är 
viktiga. order, understöd och beslutsstöd. 
kaserngårdsmentaliteten försvinner ut ge-
nom fönstret… ska det behövas att någon 
blir av med ett ben eller ett öga för att 
dom ska vakna inför varje mission.20

citatet visar på en frustration över att led-
ningen inte gick in med rätt mental inställ-
ning.

En respondent som nyligen avslutat 
sin sjätte mission tyckte att han efter sina 
stridserfarenheter blivit av med sitt freds-
beteende, blivit mindre förlåtande i förbe-
redelser, utbildning och övning. han ställ-
de större krav på sig själv och sina kamra-
ter. särskilt på nya som kom in i gruppen.

Slutsatser från undersökningen 
Existentiella konstanter

av analysverktygets konstanter fanns den 
mentala inställningen representerad i samt-
liga grupper. förklaringarna kring men-
talitet var ofta synonyma med rätt men-
tal inställning och balans. att vara lugn 
men aggressiv var inget motsatsförhållan-
de utan ett tydligt bevis för att aggressivi-
teten måste vara en kontrollerad funktion 
av mental styrka i situationer som kräver 
resolut handlande för egen och kamraters 
överlevnad.

viljan till striden, modet och den förtjä-
nade självrespekten beskrevs också av alla 
grupperna som viktiga egenskaper och mo-
tivatorer. viljan till striden eller de stridslik-
nande situationerna gav en kick, och ska-
pade en realitet, en verklighet till det som 
militären de facto tränar inför och ska va-
ra bra på – den väpnade striden. utan stri-
den får inte soldaten möjlighet att prövas 
i sin centrala yrkesutövning, vilket samtli-

ga grupper såg som en helt nödvändig del. 
striden och de krigsliknande situationerna 
var utbildande, och hade en transforme-
rande effekt på individen men även på en-
heten. 

svårigheterna att, utanför gruppen/ en-
heten, öppet kunna diskutera t ex käns-
lor som segerrus efter att ha nedkämpat en 
motståndare i strid, eller viljan att ge igen 
efter egna förluster, ansågs hämma den 
psykiska återhämtningen. här fanns sam-
tidigt en skillnad mellan grupperna. g3/4 
uppfattade inte detta problem internt, men 
bekräftade en yttre (samhällets) oförståel-
se. Många tyckte att samhället var överras-
kande naivt i sitt förhållande till svenska 
militära insatser, och ansåg det vara fM:s 
eget fel. framförallt genom att man inte 
återgav en mer rättvisande bild. 

instrumentella egenskaper och 
motivatorer

Är det moraliskt försvarbart att släppa 
ett område, om en enhet har fått ett an-
tal stupade och sårade under en så viktig 
uppgift att den var planerad och ordersatt? 
ska inte de skyldiga – de som begått dessa 
brott – jagas? 

avsikten med dessa undersökningsfrågor 
var att diskutera moraliska aspekter kring 
handlande i stridssituationer. dessutom 
gällde det att, om möjligt, undersöka ifall 
det i svaren från respondenterna fanns hän-
visningar till de instrumentella konstanter-
na stamkänsla respektive lojalitet.

Många ansåg att denna typ av frågeställ-
ningar inte ställdes öppet, som om det var 
lite förbjudet område – tabubelagt. kanske 
på grund av dess nära samband till vad 
som skulle kunna tolkas som hämnd och 
hämndaktioner. ”vi glömmer inte dem 
som dött... men var är vår skyldighet till 
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dessa?”, frågade de sig, när de besvarade 
frågorna. 

de moraliska aspekterna i insatsmiljön 
tycktes relativt enkla, på samma gång som 
det fanns stor frustration kring hur chefer-
na hanterade förluster och skador, vilket 
återkopplar till de inledande frågorna till 
detta underkapitel. de främsta moraliska 
dilemman som framställdes rörde alltså in-
te att valet av att skjuta eller inte. sådana 
situationer gav sig själva, trots att intervju-
aren försökte komplicera scenariot. 

respondenterna lade snarare skuldbör-
dan på motståndaren som valde striden, 
ibland i eller kring byggnader där famil-
jer (oskyldiga) levde. detta tolkades som 
att respondenterna stått inför situationer-
na tidigare och därför redan hade konfron-
terats med liknande problem och bearbetat 
de moraliska apsekterna. däremot uttryck-
tes mycket stor besvikelse och irritation 
över att inte få ge sig ut och ”göra upp”, 
eller ”slutföra uppgiften” och nå målet. 

att inte ha varit med när kamraten ska-
dats eller stupat, var psykiskt värre än att 
själv ha deltagit. detta förklarades med att 
alla ville vara på platsen där striden pågick 
och kämpa för gruppens överlevnad i situ-
ationen. En del respondenter hade person-
liga referenser till stupade kollegor, bl a be-
rättades om den strid där kenneth Wallin 
förolyckades. Enheten bibehöll fokus på 
striden och återvände tillbaka i ett seger-
rus efter att ha skjutit bort motståndare. 
respondenterna uttryckte under intervjun 
att kunna fortsätta striden i ett sådant typ-
fall, tydde på en professionell enhet.

”om vi får stryk någonstans, så måste vi 
stå upp. de får inte komma undan. Man 
ska inte hämnas… men det är bullshit, för 
om vi lämnar det där, då har de våra blivit 
skadade eller dödade för ingenting. då var 
det inte viktigt. då tassar man på omora-
lens kant.”21

citatet illustrerar de moraliska obliga-
tioner som många respondenter upplevde 
frustrerande, och som var hämmande för 
den psykiska hälsan. citatet påvisar även 
den offervilja som var generellt represente-
rad i grupperna. offerviljan är en existen-
tiell egenskap, men framträdde i samband 
med diskussionerna kring moraliska skyl-
digheter gentemot en instrumentell motiva-
tor, stammen.

instrumentella konstanter

resultaten från diskussionerna kring de 
instrumentella konstanterna påvisar att 
stamkänslan, och lojaliteten var represen-
terad i samtliga grupper. av grupperna gav 
g3/4 mest uttryck för vikten av samträ-
ning och förtroende för andras handlande. 
detta kan vara en indikation på att dessa 
instrumentella konstanter växer fram efter 
en längre tid. stamkänslan var även mer 
utbredd i g3/4 vad avser förbandsdimen-
sionen d v s i ett större sammanhang. 

till skillnad från de existentiellt rikta-
de frågorna besvarades de instrumentella 
frekvent med jämförelser till ”hemförban-
den”, ”förvaltningsförsvaret”, d v s den 
traditionella militära kulturen. det fanns 
en uppdämd frustraton i detta möte – en 
kulturfriktion. Men det varierade. det var 
tydligt att det fanns en kulturell friktion 
inte enbart mellan traditionell militär kul-
tur och subkulturen, utan även mellan led-
ningsskiktet och de stridande enheterna i 
insatserna. g1/2 var kritiska till sin egen 
lednings förmåga och insatsstödet ”hemi-
från”, emedan g3/4 var övervägande nöj-
da med sin lednings förmåga i insatser lik-
som för insatsstödet.

diskussionerna kring moraliska aspek-
ter påvisade att de instrumentella konstan-
terna hade samband med existentiella kon-
stanter. t ex visar resultaten att stamkäns-
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lan och lojaliteten har samband med vilja 
till uppoffring och viljan till striden.

då grupperna kom in på samträning 
och vikten av repetitiva övningar var de 
också tydliga med vad som skulle övas, 
och hur övningarna skulle genomför-
as. Ett intressant samband var det mellan 
samövning(repetition) och disciplin, res-
pektive enhetskänsla(stammen) och förtro-
ende. 

konstanten disciplin var svårast att iden-
tifiera i svaren. Om vi här väljer att tolka dis-
ciplin som att det är kollektivets(stammens) 
bästa som alltid måste stå i första rum, åter-
finns flera exempel på sådana svar, framfö-
rallt då diskussioner fördes kring hur man 
ville att kamraterna uppträdde i striden. 
flera grupper tolkade dock disciplin som 
militär ordning, där de såg på det ur ett 
negativt perspektiv och tidigt tog ställning 
genom t ex ”Putsade kängor skyddar inte 
mot kulor”.

möjliga utmaningar för Fm
studien lyfter fram två utmaningar, vilka 
båda innehåller de två perspektiven – men-
tal inställning och kulturell medvetenhet. 
Perspektiven grundar sig på slutledningar 
kring studiens resultat. utmaningarna be-
ror i stor utsträckning på fM:s fortsatta en-
gagemang internationellt. om inriktningen 
skiftar mot ett mer nationellt fokus kom-
mer utmaningarna inte bli lika tydliga.

ledarskapsutmaning 1 – 
insatschefer

chefers ledarskap måste, enligt empirins 
resultat, bli spetsigare och de måste vilja 
göra det som krävs i insatsen. grupperna 
var tydliga med att det är svårt för alla, in-
klusive chefer, att leva på gamla meriter. 
underställda har ofta mer erfarenheter än 
många chefer. På frågan hur bra ledarskap 

ska vara vid strid och insatser med krav på 
tempoväxling, svarade respondenterna ge-
nerellt följande;

• Chefen måste våga fatta beslut, sär-
skilt vid oönskad händelseutveckling.

• Inte ta onödiga risker, men vara offen-
siv och uppgiftsinriktad.

• Våga lämna ansvar ner i organisatio-
nen och visa tillit till underställda.

det som begärs, av cheferna och ledarska-
pet, kan hänvisas till krigarkulturens kon-
stanter. särskilt till det mind-set som under-
sökningsgrupperna refererade till. cheferna 
måste således också vilja striden och ha vil-
jan till uppoffring. och respekten erhålls 
genom att våga fatta beslut, men även att 
kunna ta ett steg tillbaka, släppa detaljerna 
och lyssna samt ge förtroende.

stridserfarenheterna gjorde att grupper-
na ställde höga krav på sig själva och var-
andra – men också att kraven på cheferna 
skärptes. Och de flesta cheferna dög helt 
enkelt inte, enligt respondenterna. som re-
sultaten också visade från g1/2, blev in-
satsförbandet ofta passivt, ibland lamsla-
get, efter förluster. chefernas agerande på-
verkade enligt dessa grupper, i hög grad 
den psykiska hälsan. här fanns moraliska 
dilemman, och en moralisk stress, att inte 
få lösa uppgiften – att inte kunna rättfärdi-
ga, vilket sannolikt måste tas på största all-
var. att inte fortsätta, ansåg grupperna ge-
nerellt vara omoraliskt och riskerade dess-
utom att göra soldater och enheter häm-
mande av rädsla, vilken annars ska vara en 
balanserande funktion till risktagning.

Mentala förberedelser ansågs stärka sjä-
len och minska risken för psykiska pro-
blem. grupperna var också eniga om att 
den största risken till att må psykiskt då-
ligt var när de inte fick möjlighet att på-
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verka situationer där andra svenska enhe-
ter fick förluster. 

att tvinga sig själv göra saker som man 
egentligen inte ville, t ex att åka på insat-
sen överhuvudtaget, trodde många var en 
grundorsak till psykisk ohälsa. här ger re-
sultatet uttryck för motsvarande uppfatt-
ningar som framgår av försvarshögskolans 
(ilM) forskningsstudie från 2010.22 

ledarskapsutmaning 2 – Fm:s 
självbild

det respondenterna i undersökningen på-
visar, och som teorin även presenterar, är 
föreställningen om att det som betyder nå-
got här i livet är inte att leva utan hur man 
lever livet. stridsmomenten, är krigets pro-
fession, och skapar möjlighet för individen 
att visa sitt åtagande mot sitt land och sin 
enhet genom sitt uppoffrande.23 samtidigt 
så har det post-moderna samhället stora 
svårigheter med att erkänna soldater som 
de verkliga hjältarna i krig. fM är i många 
stycken en spegelbild av samhället, vilket 
också innebär att den, likt andra länders 
försvarsmakter, anpassar sig till samhällets 
samtida och ambivalenta hållning till den 
militära huvuduppgiften – väpnad strid. 

om detta resonemang stämmer, medför 
det att krigarens existentiella motivatorer 
inte erkänns eller tillåts existera. inte hel-
ler den egna enhetens instrumentella moti-
vatorer får ges uttryck, utan krigaren och 
stammen tillåts bara presenteras genom 
statens (staternas) instrumentella filter. 

Empirin visar att detta tycks vara allra 
viktigast efter hemkomsten från en insats. 
det är också då som krigarkulturen möter 
inte bara den traditionella militära kultu-
ren utan även den civila, till vilken soldaten 
också hör. att bli värdesatt för sin tjänste-
utövning i de internationella insatserna, till 
stöd för en politisk vilja och militär ambi-

tion, var och är viktig. inte minst för det 
psykiska välbefinnandet. Ovanstående kan 
vara en av de största orsakerna till psykisk 
ohälsa. 

sedan något år tillbaka kan en viss 
förändring skönjas. veteranförbundet 
fredsbaskrarna, skapades 2010, och har 
bl a som mål att verka för kamrathjälp och 
utgöra ett stöd för svenska insatssoldater.24 
detta kan även ses i ljuset av ett samhälle-
ligt uttryck för en ökad medvetenhet.

I samband med firandet av Veterandagen 
i år, tilldelades samtidigt 19 soldater ur 
fs17 och fs19 försvarsmaktens förtjänst-
medalj för förtjänstfulla insatser i strider, 
med motiveringar som;

... för att ha handlat med stort person-
ligt mod och med fara för eget liv, myck-
et förtjänstfull ledning, föregångsmanna-
skap och förtjänstfulla insatser under svå-
ra förhållanden i samband med strider i 
afghanistan…25

detta citat påvisar att fM emellanåt upp-
märksammar krigarkulturen och dess 
konstanter.

ledarskapsutmaning 3 – 
kulturkrockar

kulturell medvetenhet (cultural awareness) 
avser normalt att vi ska lära oss om den 
externa kultur vi kommer att möta i insats-
området. studiens resultat ger argument för 
att fM måste vidga detta till att innefatta 
mötet med sitt och kollegornas andra jag 

– krigaren. tillsammans bildar de krigar-
kulturen.

detta är en i högsta grad relevant ledar-
skapsfråga – vilket ledarskap ska chefer ha 
på dagens stridsfält? i en studie från 2011 
kring ledarskap och socio-kulturella kom-
petenser förespråkas ett autentisk ledaskap, 
vars innehåll i stor utsträckning inkorpore-
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rar delar av denna studies konstanter, däri-
bland självinsikt, transparens, engagemang 
och tillit.26

utan att fM förstår denna subkultur 
kan heller inte handlandet under insatser-
na förstås av t ex högkvarteret eller hem-
förbanden. att värdera en insatschefs be-
slut, eller insatsförbandets handlande ur ett 
moraliskt eller ledarskapsmässigt perspek-
tiv blir svårt, och feltolkas utan denna för-
kunskap och förförståelse. 

vikten av rätt förkunskap/förförståelse 
blir störst när oönskade situationer i ett in-
satsområde uppstår. att då döma efter en 
etisk/moralisk måttstock i sverige bakom 
skrivbord, utan kontext och kulturell med-
vetenhet, kommer sannolikt att påverka 
utfallet negativt. 

ska fM fortsatt delta i internationella 
insatser som den i afghanistan, så bör re-
sultatet i denna studie läsas av militära che-
fer – nu mer än någonsin behövs skickliga 
och disciplinerade krigare, vilka kan agera 
mot asymmetriska motståndare. och des-
sa behöver ledas av chefer med rätt men-
tal inställning. chefer som ser dessa insat-
ser som reella utmaningar med möjligheter 
till utveckling av förband, materiel och sig 
själva. och en organisation som visar tillit 
och förtroende för insatspersonalen, tillva-
ratar erfarenheterna från den andra verk-
ligheten och omsätter dessa med kortare 
ledtider. i den här verkligheten är det mes-
ta föränderligt, och misstagen eller brister-
na kostar ofta mycket – många gånger liv. 

fM är på god väg att omforma sin egen 
organisation, genom de insatser som den 
genomför internationellt. fM består idag 
av två kulturer. krigarkulturen är en sub-
kultur, men möjligen inte så mycket till den 
militära, som till den svenska civila kultu-
ren.

Studiens hypotes har verifierats i under-
sökningen. undersökningen har sökt visa 

hur krigarkulturen ser ut i fM idag genom 
ett representativt urval från förband med 
erfarenheter av insatser med strider i krigs-
liknande konfliktmiljö. Resultaten skildrar 
respondenternas retrospektiva redogörel-
ser. den subjektiva bild som de lämnat om 
sin upplevda sociala verklighet kan ha på-
verkats genom debriefingar och egna sam-
tal med kollegor och anhöriga längs vägen.

den nya subkulturen ser väpnad strid 
som kärnverksamheten, och använder nu-
varande insatser internationellt till stöd för 
sina argument. frågan är vilken attrak-
tionskraft krigarkulturens konstanter har 
hos den militära ledningen. de nuvarande 
militära värderingarna tenderar att förank-
ras i den civila kulturen, vilket i så fall inne-
bär att fM, precis som den norska egentli-
gen bara är ett ”försvar för hemlandet”.27

studiens slutsatser

Slutsats 1 – en existerande 
krigarkultur

krigarkulturens utbredning varierade mel-
lan förbanden, vilket framgick i resulta-
ten. g3/4 hade, inte helt överraskande den 
största utbredningen av militär krigarkul-
tur. dessa har länge strävat mot yttersta 
förbandskvalitet genom samträning och 
förtroende för kamratens förmåga, vilket 
tar år att bygga upp. En annan viktig fak-
tor för utbredningen är att det tillsammans 
med insatsenheterna i det stående förban-
det finns fungerande stödenheter vilket 
skapar en helhet.28

diskussionerna kring den kulturella för-
ändringen var störst hos g1/2. detta be-
döms bero på deras inbördes problem med 
att återfinna samma instrumentella förstå-
else som utvecklats vid g3/4. 
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Slutsats 2 – verifierade konstanter

ur teorin hämtades fem konstanter ur var-
je huvudgrupp, totalt tio konstanter som 
analysverktyg. av dessa konstanter har 
samtliga identifierats ur empirin, vilket ar-
gumenterar för studiens hypotes och den 
första slutsatsen. Störst verifikation till 
teorin fanns till konstanterna stamkänslan, 
mental inställning, mod, lojalitet, uppoff-
ring och viljan till striden.

variationer i konstanternas representa-
tion för respektive grupp kan ha berott på 
den halvstrukturerade intervjun som me-
tod och disponibel tid för intervjuerna.

de fyra grupperna hade störst likheter 
kring de existentiella konstanterna. grup-
peringen av g1/2 respektive g3/4 var mest 
påtaglig i de instrumentella skillnaderna.

Reflektioner
studien har undersökt krigarkulturen i 
fyra grupper från tre förband, vilka del-
tagit i flera missioner i Afghanistan efter 
2008. i vilken utsträckning den västerländ-
ska krigarkulturens konstanter finns vid 
andra förband inom fM, och om dessa 
kan växa fram i andra miljöer än krigslik-
nande stridsmiljöer är förbehållet fortsatt 
forskning. 

kumulativa, upprepade missioner i tät 
följd och långa missionstider påverkar in-
dividen negativt, vilket har indikerats i 
undersökningen, men där studien saknar 
grund för ett sådant påstående. längre mis-
sionstider i krigsliknande miljö ökar san-
nolikt risken för bestående förändringar 
av individens eller enhetens tidigare mora-
liska måttstock. ackumulerad stress, men 
även frustration kan vara en möjlig förkla-
ring till etiska och moraliska överträdel-
ser i insatser, vilket det finns amerikanska 
exempel på i irak och afghanistan. Även 
här lämnar studien endast indikationer. 
Beroende på vilken karaktär fM:s framti-
da insatser internationellt har, kan studier 
kring överträdelser fylla ett preventivt och 
viktigt syfte.

individer utan rätt mental inställning 
bör enligt studien inte genomföra insat-
ser där det är en större sannolikhet till stri-
der och ett högt operationstempo, då detta 
ställer stora krav på mental styrka och ba-
lans hos individen. insatser i krigsliknan-
de miljö, där svenska enheter förväntas be-
driva väpnad strid, är sannolikt inte något 
som lämpar sig för alla. Även här kan vi-
dare forskning vara av vikt. 

författaren studerar vid fhs högre stabs-
utbildning
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synpunkterna nedan har påverkats av 
att författaren under de senaste åren följt 
den svenska försvarsdebatten på avstånd 
från Bryssel. En del av fingerspetskänslan 
för de finare politiska nyanserna i debat-
ten har på gott och ont förlorats. försvars-
beredningens rapport ”vägval i en globa-
liserad värld” har lästs och tolkats mer ut-
ifrån vad som verkligen står än från vad 
som kanske kan utläsas mellan raderna.

Beredningen har använt ett traditionellt 
upplägg med en första bred beskrivande 
rapport, vilken på 250 sidor spänner över 
det mesta som påverkar svensk säkerhet. 
omfånget gör att det krävs mycket av läsa-
ren för att uppfatta vad som faktiskt sak-
nas. En inledande analys av de förestående 
vägvalen skulle gjort både rapportarbetet 
och läsandet lättare. 

allt som nu beskrivs har inte samma på-
verkan på svenska beslut. viktigast för oss 
är vissa element i den europeiska utveck-
lingen, det svenska samhällets utveckling 
och sist men inte minst försvarsmaktens 
läge och utvecklingsmöjligheter.

Jag vill peka på fem områden/frågor som 
behöver fördjupas. 

Efter mina tre år i Bryssel är den för-
sta punkten naturligen perspektivet på eu-
ropautvecklingen. denna är den i särklass 
enskilt viktigaste frågan för svensk säker-
het, långt mer avgörande för vår framtida 

säkerhet än den ryska utveckling som äg-
nas en inträngande analys. 

Ett starkt, stabilt och sammanhållet 
Europa i en solid transatlantisk samarbets-
relation förblir grunden för svensk säker-
het. ryssland är i det perspektivet alltid 
hanterbart. Ett svagt Europa öppnar dä-
remot ofrånkomligen – nästan oberoen-
de av rysslands utveckling för att stabili-
teten och säkerheten i Europa kan utma-
nas. i sitt fokus på vilken Europautveckling 
beredningen skulle önska påminner texten 
i långa stycken mest om en utrikesdekla-
ration. En ökad problematisering är nöd-
vändig. den behöver bland annat behandla 
Europas eller snarare Eu-ländernas militä-
ra förmågeutveckling och kopplat till den 
usa:s framtida roll i Europa liksom den 
transatlantiska relationens framtid. 

Bilden jag bär med mig från Bryssel är 
oroande med en fortsatt splittring och mili-
tär marginalisering av Europa som en högst 
påtaglig risk. Eu:s toppmöte i december re-
presenterar en chans – kanske den sista – 
att vända den under lång tid negativa ut-
vecklingen, men det finns ännu få tecken 
på att den nödvändiga gemensamma poli-
tiska viljan att stärka Europa militärt kom-
mer att gå att frambringa. 

vi behöver tänka mycket mer på konse-
kvenserna av en fortsatt militär försvagning 
i Europa. Militär makt har helt uppenbart 

europaperspektiv och nationella mål
Försvarsberedningens analys behöver fördjupas på centrala 
punkter1

av Krister Andrén
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inte spelat ut sin roll i Europa. ryssland vi-
sar med all önskvärd tydlighet att det fort-
satt kommer att lägga stor vikt vid utveck-
lingen av den militära förmågan.

kärnvapnens roll är område två. det är 
en nyckelfråga som naturligtvis hänger nä-
ra samman med Europautvecklingen i stort. 
kärnvapen har under lång tid tenderat att 
analyseras främst som en nedrustnings 
och icke-spridningsfråga. så även av den-
na försvarsberedning. i ljuset av den sto-
ra asymmetrin mellan ryssland och resten 
av Europa behövs en fördjupad analys av 
kärnvapnens roll och då inte minst av var-
för ryssland fortsätter att satsa så myck-
et på taktiska kärnvapen i vårt omedelba-
ra närområde. 

det tredje området är den tekniska ut-
vecklingens militära betydelse och då in-
te minst för stormakternas handlingsmöj-
ligheter. här behövs fördjupning och kon-
kretisering. vi ser dagligen exempel på den 
revolutionerande utveckling som har skett 
och pågår. stormakterna har idag möjlig-
heter att med konventionella medel när-
mast momentant rikta förödande slag mot 
militära och civila vitala mål på stor bredd. 
Precisions bekämpning kan idag genomför-
as från mycket stora avstånd mot både fas-
ta och rörliga mål. vad usa kan göra har 
vi sett flera exempel på under senare år och 
ryssland är på god väg att bygga upp mot-
svarande förmågor om än inte med samma 
globala räckvidd. 

utvecklingen har mycket stora konse-
kvenser för våra försvarsmöjligheter. sam-
tidigt är det viktigt att uppmärksamma, att 
även små stater kan utnyttja den tekniska 
utvecklingens möjligheter.

det fjärde området, samhällets och det 
militära försvarets sårbarhet, är delvis den 
andra sidan av samma mynt som den mi-
litära teknikutvecklingen. lika viktigt är 
dock att det moderna svenska samhäl-

let efterhand blivit totalt beroende av en 
komplex och sårbar infrastruktur, liksom 
att vår försvarsmakt nu är så liten och fre-
danpassad att den ofrånkomligen är myck-
et sårbar.

Beredningen tar visserligen upp både 
samhällssårbarhet och cybersäkerhet, men 
har långt ifrån gett problematiken den dig-
nitet som den kräver. fredstida krisbered-
skap har ersatt civilt försvar sedan näs-
tan två decennier. vitala samhällsfunktio-
ner är privatiserade och i många fall i ut-
ländska ägares händer. samhällets styrmöj-
ligheter är mycket mer begränsade än tidi-
gare. den utvecklingen låter sig knappast 
vändas och konsekvenserna är djupgående. 
sårbarheten måste ses som en huvudfråga!

sist men inte minst handlar det om det 
militära försvarets nationella mål och möj-
liga ambitionsnivåer. detta har inte disku-
terats på allvar sedan invasionsförsvaret av-
vecklades i slutet av 1990-talet. allmänna 
målsättningar om att försvaret ska kunna 

”möta väpnat angrepp” respektive att det 
militära försvarets huvuduppgift är ”väp-
nad strid” har i realiteten gett mycket be-
gränsad vägledning i den omstrukturering 
som genomförts och fortgår. kortsiktiga 
ekonomiska restriktioner har annan reto-
rik till trots varit styrande även för långsik-
tig utveckling.

dagens svenska försvarsmakt har en 
mycket begränsad förmåga att möta väp-
nat angrepp. det har med stor tydlighet 
åskådliggjorts genom debatten om ”en-
veckas-försvaret”. alltför ofta verkar det 
dock glömmas bort att den begränsade för-
mågan faktiskt precis svarar mot de politis-
ka mål som varit styrande under femton år. 
det är också viktigt att hålla i minnet att 
ramen för vår säkerhetspolitik aldrig varit 
att svenskt försvar ensamt skulle kunna stå 
emot en stormakt. det har hela tiden hand-
lat om att utveckla militära förmågor som 
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gör att vårt försvar kan utgöra en krigs-
avhållande tröskel relaterat till den breda-
re säkerhetspolitiska situationen i Europa 
och vårt närområde.

Men perspektiven förändras. det hand-
lar nu om 2020-talets behov och den natio-
nella dimensionen behöver lyftas fram mer. 
vi står inför mycket svåra beslut. En åter-
gång till invasionsförsvar ligger av uppen-
bara skäl bortom en liten stats möjligheter 
i dagens värld. idag handlar det om fort-
satt reformering på den grund vi har, men 
samtidigt om att formulera en realistisk na-
tionell ambition anpassad till dagens och 
morgondagens helt annorlunda förutsätt-
ningar och om att säkerställa att försvaret 
tillförs de förmågor som då krävs.

En fördjupad diskussion om konkreta 
förmågebehov kopplat till försvarets na-
tionella roll, uppgifter och möjliga ambi-
tionsnivåer är den kanske viktigaste frå-
gan som nästa försvarsbeslut måste ta tag i. 
En ny modell för hur sverige ska utveckla 
en långsiktigt hållbar permanent krigsav-
hållande tröskel behöver formuleras. det 
är knappast någon omöjlighet, men kräver 
mycket ny- och omtänkande. 

fixering vid kortsiktiga hot är ingen bra 
modell, utan ett mer långsiktigt och ge-
neriskt synsätt behövs. våra grannländer 
finland och norge kan båda, trots olika 
säkerhetspolitiska ramvillkor, ge oss intres-
santa ledtrådar.

avslutning
den svenska försvarsdiskussionen ter sig 
idag för en yttre betraktare på många sätt 
väldigt lokalt svensk. den politiska retori-
ken talar mycket om gemensamma hot och 
utmaningar liksom om behov av solidari-
tet och gemensamma säkerhetslösningar. i 
praktiken ges ofta exempel på ett rakt mot-
satt tänkande, mer präglat av traditionell 

syn på förmågebehov, trots en totalt för-
ändrad situation. 

Med erfarenheterna från åren i Bryssel 
i färskt minne har jag svårt att förstå att 
en nästan enig försvarsberedning kan re-
kommendera att sverige fortsätter att stäl-
la sig vid sidan av det gemensamma försvar 
av Europa som 95 procent av Europeiska 
unionen valt att tillhöra. nato och den 
transatlantiska länk som nato manifeste-
rar förblir, såsom blir tydligt så snart kva-
lificerad militär förmåga efterfrågas, grun-
den för europeisk och därmed också svensk 
säkerhet.

lika svårt är det att förstå att beredning-
en redan nu, i en situation där så många 
centrala element i utvecklingen är i rörel-
se, kan slå fast att den försvarsinriktning 
som beslutades 2009 är den som bäst till-
godoser svenska säkerhetsintressen även 
på 2020-talet. 

vägvalen i en globaliserad värld i snabb 
förändring behöver diskuteras på stort all-
var under det år som kommer. det är bara 
att hoppas att försvarsberedningens ytliga 
enighet inte kväver det politiska intresset 
för den nödvändiga fortsatta analysen. 

författaren är f.d. överingenjör,var 2009–
2012 rådgivare till ordföranden i Eu:s mi-
litärkommitté general håkan syrén. han 
är ledamot av kkrva.

not

1. artikeln bygger på författarens kommenta-
rer i anslutning till akademins diskussion om 
försvarsberedningens rapport ”vägval i en 
globaliserad värld” den 11 september 2013.
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wien är en av den moderna diplomatins 
huvudstäder, och hemort för ett av fn:s 
fyra högkvarter. Mer än hundra interna-
tionella organisationer har idag sitt säte i 
Wien, tillsammans med oräkneliga frivillig-
organisationer. av alla internationella orga-
nisationer i Wien, intar det internationella 
atomenergiorganet, iaEa, en särställning. 
iaEa grundades 1957 som en så kallad 
specialized organization i fn-familjen. det 
som särskiljer iaEa från andra organisa-
tioner är att den tog avstamp i en helt ny 
vetenskap; kärnteknologi.

I slutet av andra världskriget fick värl-
den bevittna hur denna nya vetenskap kun-
de användas i krig. de amerikanska atom-
bomberna över hiroshima och nagasaki 
bidrog till att få slut på kriget, men till pri-
set av stort och långvarigt mänskligt lidan-
de. Efter kriget fanns en utbredd oro över 
att kärnvapnen skulle komma till använd-

ning igen, inte minst under koreakriget i 
början av 1950-talet.1 det var i syfte att 
bemöta, och i någon mån bemästra, den-
na oro som den amerikanske presidenten 
Eisenhower i december 1953 höll sitt be-
römda tal ”atoms for Peace” i fn:s gene-
ralförsamling;

to the making of these fateful decisions, 
the united states pledges before you, and 
therefore before the world, its determina-
tion to help solve the fearful atomic dilem-
ma, to devote its entire heart and mind to 
find the way by which the miraculous in-
ventiveness of man shall not be dedicated 
to his death, but consecrated to his life. 

när iaEa grundades fanns det bara tre 
kärnvapenstater; usa, sovjetunionen och 
storbritannien. På sextiotalet tillkom först 
frankrike och sedan folkrepubliken kina. 
i linje med Eisenhowers vision slöts 1968 

iaea – mer än en nukleär vakthund
av Nils Daag och Magnus Lenefors

abstract

the article stresses that the work of the iaEa has three main pillars: promoting the peaceful 
uses of nuclear technology, ensuring nuclear safety (including nuclear security), as well as 
the application of safeguards. in the media today, the iaEa is most often linked to the third 
of these tasks and thus frequently given the moniker “nuclear watchdog”. however, for a 
majority of iaEa member states it is not the organization’s role as a nuclear watchdog 
which is the most important, but rather the promotion of peaceful uses. among many less 
well- known achievements of the IAEA are vital contributions to fighting cancer and 
combating many other diseases, including those transmitted by insects; managing scarce 
water resources (e.g. in the sahel region in africa) and helping to develop disease-resistant 
and generally more productive crops. in addition, following the fukushima accident, the 
IAEA has a crucial and growing role to play in the field of nuclear safety, including nuclear 
security (i.e. the threat of terrorism or other malicious acts). finally, the iaEa’s efforts – 
today focusing on north korea and iran – verifying that all nuclear material in non-nuclear 
weapon states lies in peaceful activities, remain essential to maintaining international peace 
and security.  
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det så kallade icke-spridningsavtalet (på 
engelska: Non-Proliferation Treaty, nPt). 
avtalet syftar till att förhindra ytterligare 
spridning samtidigt som det slår fast alla 
länders rätt att använda kärnteknologi 
för fredliga ändamål, inklusive att anrika 
uran. 

idag är det kanske lätt att glömma bort 
att det en gång fanns stora förhoppning-
ar kopplade till den fredliga användning-
en av kärnteknologi. Många väntade sig 
att den nya teknologin skulle bidra till en 
snabb samhällsutveckling och kärnkraften 
sågs som en ren och i det närmaste outsin-
lig energikälla. 

från starten var alltså både hot och för-
hoppningar förbundna med den nya tekno-
login – och iaEa:s mandat speglar denna 
dualism.

Mycket har förstås hänt sedan 1957. 
iaEa har idag 157 medlemsländer och 
leds sedan 2009 av generaldirektör Yukiya 
amano från Japan. iaEa:s styrelse (Board 
of governors) består av 35 medlemsländer, 
inklusive sverige.2 sveriges ambassadör i 
Wien är tillika svensk guvernör.3 

sverige har traditionellt sett haft en 
stark ställning i iaEa. två av de första ge-
neraldirektörerna var från sverige; sigvard 
Eklund, följd av hans Blix, ledde iaEa 
från 1961 till 1997. till detta kommer att 
sverige alltid haft en hög kompetens på det 
kärntekniska området. Med tio kärnkraft-
verk i drift är sverige det land i världen 
som har högst antal kärnkraftverk per ca-
pita. omkring 40 % av vårt totala energi-
behov tillgodoses idag av kärnkraften. 

synen på kärnkraft har dock förändrats. 
De dubbla oljekriserna på sjuttiotalet fick 
kärnkraften att framstå som oundviklig, 
helt enkelt eftersom det då verkade saknas 
realistiska alternativ. Men samtidigt fanns 
en växande insikt om problemen med kärn-
kraft, inte minst behovet av säker slutför-

varing. Efter olyckan i three Mile island i 
usa 1979 ökade oron för hälsoriskerna. 

i sverige hölls en folkomröstning om 
kärnkraftens framtid 1980. resultatet av 
omröstningen, som väl knappast var kris-
tallklart, ledde i praktiken till en frysning 
av kärnkraften, som varade i nästan tre de-
cennier. Efter olyckan i tjernobyl 1986 var 
det nog många som trodde att kärnkraften 
skulle avvecklas för gott. 

när oljepriset började stiga kraftigt, i 
slutet av 1990-talet, ökade dock intresset. 
den främsta anledningen var åter att det 
verkade saknas alternativ. för några år se-
dan hörde man till och med talas om att 
vi befann oss i en nukleär renässans. Men 
så följde den stora jordbävningen utanför 
Japans kust, i mars 2011, och kärnkraftso-
lyckan i fukushima. 

olyckan i fukushima har utan tvivel 
lett till en ny omvärdering av kärnkraf-
ten – åtminstone i västvärlden. i tyskland 
ska kärnkraften helt fasas ut till år 2022. i 
Japan stängdes samtliga 50 kärnkraftverk 
av för översyn, och hittills har endast ett 
fåtal återstartats. 

samtidigt är bilden inte entydig. i sverige 
fick vi ett regeringsbeslut 2009, som gör 
det möjligt att på längre sikt ersätta äldre 
kärnkraftverk med nya, inom de tre befint-
liga anläggningsområdena oskarshamn, 
ringhals och forsmark. i finland byg-
ger man ett nytt kärnkraftverk, olkiluoto, 
som planeras tas i drift 2016. och i kina 
och indien fortsätter kärnkraftsutbyggna-
den nästan som om ingenting hade hänt. 

Precis som 1957 visar bilden både hot 
och möjligheter. Oron över att fler länder 
ska skaffa sig kärnvapen finns kvar och 
präglar vår syn på utvecklingen i iran och 
nordkorea. och oron över den civila kärn-
kraftens risker har förstärkts av olyckan i 
fukushima. Men det innebär inte att kärn-
kraftens utbyggnad helt har avstannat, el-
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ler, som vi strax ska se, att annan civil til-
lämpning av kärnteknologi skulle förlorat 
i betydelse. 

tillbaka till iaEa och dess dubbla upp-
drag att främja och skydda. idag är det så 
att iaEa, i den mesta mediabevakningen, 
kopplas samman med den andra av dessa 
uppgifter, alltså att skydda oss mot risker-
na. därför brukar iaEa ofta kallas för en 
’’nuclear watchdog’’, en kärnteknologins 
vakthund, som ska skälla och visa tänder-
na när det är fara å färde.

Men detta är inte hela sanningen. i själ-
va verket skulle iaEa lika gärna kunna ses 
som en kärnteknologins st. Bernhardshund, 
en trygg och omtänksam organisation som 
bistår behövande. Eller som en väldresse-
rad ledarhund, som försöker styra förblin-
dade medlemsländer i rätt riktning.

Man brukar nämligen tala om att iaEa 
har tre huvuduppgifter. den första är att 
främja fredlig användning av kärntekno-
logi. den andra är att främja kärnsäker-
het (‘’nuclear safety’’), och till denna upp-
gift brukar även läggas nukleärt säker-
hetsskydd (‘’nuclear security’’), som avser 
skydd mot terrorverksamhet och andra 
olovliga angrepp. den tredje huvuduppgif-
ten utgörs av kärnämneskontroll, det vill 
säga tillhandahållandet och appliceringen 
av olika skydds- och övervakningsåtgär-
der (‘’safeguards’’), som görs av iaEa vid 
kärnanläggningar runt om i världen, i syfte 
att säkerställa att all kärnteknisk verksam-
het i icke-kärnvapenstater endast har fred-
liga syften.

vilken av dessa tre huvuduppgifter är 
viktigast? Ja, det beror nog i stor utsträck-
ning på vem man frågar. för en majoritet 
av iaEa:s medlemsländer är det knappast 
dess roll som nukleär vakthund som är den 
mest angelägna, utan snarare arbetet att 
främja fredlig användning. trots olyckan i 
fukushima uppskattar iaEa att den civila 

kärnkraften kan växa med 100 % fram till 
2030, och den snabbaste tillväxten kom-
mer att äga rum i utvecklingsländerna.

iaEa:s uppgift att främja fredlig an-
vändning rör emellertid inte bara kärn-
kraft, utan fredlig användning av kärn-
teknologi i ett vidare perspektiv. därför 
är detta en angelägenhet även för de all-
ra fattigaste länderna. här kan lyftas fram 
iaEa:s insatser när det gäller att motverka 
cancer, att bekämpa skadeinsekter, att sä-
kerställa tillgång på rent vatten och att ut-
veckla tåliga grödor. iaEa bistår exempel-
vis med expertis vid steriliseringen av tset-
seflugan, vars bett orsakar sömnsjuka, och 
vid användandet av nukleära isotoper för 
att lokalisera och analysera underjordiska 
vattendepåer. 

och de positiva effekterna av iaEa:s in-
satser är omfattande, som exemplet med 
rinderpest visar. rinderpest var en för-
ödande boskapssjukdom, som fram till 
1980-talet förorsakade ekonomiska för-
luster i afrika i storleksordningen en halv 
miljard dollar per år. Men så framgångsri-
ka var iaEa:s insatser mot rinderpest att 
denna sjukdom nu är helt utrotad. vilket 
faktiskt, vid sidan av smittkoppor, gör den 
till den enda sjukdom som människan helt 
lyckats utrota. 

Ett av de iaEa-projekt som sverige 
idag är med och finansierar, via IAEA:s 
så kallade Peaceful Uses Initiative (Pui),4 
rör vattenresurshantering i sahelområdet. 
Projektet inkluderar fem grundvattensys-
tem, som delas av tretton västafrikanska 
stater. Målet med projektet är att stöd-
ja en rationell och hållbar förvaltning av 
de delade grundvattenresurserna och där-
igenom bidra till en långsiktig social och 
ekonomisk utveckling. samtidigt som pro-
jektet drivs i nära samverkan med andra 
fn-organisationer, som Who (World 
Health Organization) och fao (Food and 
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Agriculture Organization), är iaEa den 
enda organisation med kapacitet och in-
te minst teknisk kompetens att genomföra 
detta projekt. 

iaEa:s arbete på kärnsäkerhetsområdet 
och inom det nukleära säkerhetsskyddet 
utgör som sagt organisationens andra hu-
vuduppgift. Efter olyckan i fukushima an-
tog iaEa:s medlemsländer sommaren 2011 
en omfattande handlingsplan för att stär-
ka kärnsäkerheten. handlingsplanen fo-
kuserar på viktiga parametrar såsom ökad 
transparens, behovet av att höja olycks-
beredskapen och att förbättra samverkan 
mellan internationella organisationer. i de-
cember förra året stod Japan och iaEa ge-
mensamt värd för en uppföljande minis-
terkonferens, som ägde rum i fukushimas 
prefektur. 

Även vad gäller det nukleära säkerhets-
skyddet, som alltså rör skydd mot avsiktli-
ga angrepp, inklusive terrordåd, har iaEa 
alltmer iklätt sig en ledande roll. iaEa 
stod värd för en första ministerkonferens 
om nukleärt säkerhetsskydd i Wien i juli 
detta år.

därmed är vi framme vid iaEa:s tred-
je huvuduppgift, den som är mest allmänt 
känd, och rör kärnämneskontroll. i dags-
läget är det två länder som dominerar dag-
ordningen: nordkorea och iran. 

nordkorea har hittills genomfört tre 
provsprängningar och även förklarat sig 
vara en kärnvapenstat. nordkorea har ti-
digare självsvåldigt frånträtt nPt, och väg-
rar sedan 2009 att släppa in iaEa:s in-
spektörer i landet. detta medför av natur-
liga skäl att iaEa har begränsat med infor-
mation om vad som försiggår i landet och 
istället tvingas man till största delen förlita 
sig på utomstående information. för när-
varande är läget låst.

till skillnad från nordkorea är iran en 
aktiv medlem av iaEa, och organisatio-

nens inspektörer tillåts besöka landet; un-
der 2012 genomförde iaEa inte mindre 
än 215 inspektioner vid de 16 anläggning-
ar som iran deklarerat. trots många ute-
stående frågor fortgår en dialog, även om 
konkreta framsteg länge lyst med sin från-
varo. vid styrelsemötet i juni förklarade 
generaldirektören amano att förhandling-
arna mellan iaEa och iran sedan länge 

”gick runt i cirklar”. 
iaEa har tidigare gjort bedömningen 

att iran fram till 2003, och i strid med nPt, 
sannolikt hade ett strukturerat program 
med aktiviteter av relevans för utveckling-
en av kärnladdningar, men att detta pro-
gram troligen stoppades någon gång un-
der 2003, även om viss verksamhet kan ha 
fortsatt även efter detta datum. Men obe-
roende källor pekar på att iran med största 
sannolikhet inte fattat det slutgiltiga beslu-
tet att utveckla kärnvapen. detta är också 
den slutsats som flera amerikanska under-
rättelseorganisationer gemensamt kommit 
fram till. 

i iaEa:s kvartalsrapporter om iran har 
generaldirektör amano även redogjort för 
de möjliga militära dimensionerna av irans 
nukleära program. Det finns indikationer 
på att iran närmar sig en så kallas ’’brea-
kout capacity’’, det vill säga ett läge då 
man snabbt skulle kunna framställa en el-
ler ett par kärnladdningar. 

iaEa:s kvartalsrapporter om iran inne-
håller också oroande information röran-
de militäranläggningen Parchin, som lig-
ger inte långt från teheran. Enligt den sa-
tellitövervakning som iaEa kunnat ta del 
av fortsätter här verksamhet som kan ty-
da på att iran, inom det avgränsade områ-
de av Parchin som iaEa särskilt intresse-
rar sig för, söker undanröja spår efter miss-
tänkta tester, som kan vara av relevans för 
framställningen av en kärnladdning. Enligt 
den senaste informationen har stora delar 
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av detta område nu asfalterats över. iaEa 
har upprepade gånger begärt tillstånd att 
få besöka och inspektera Parchin (vilket 
iaEa fått göra tidigare), men hittills har 
tillträde nekats.

så vad kan iaEa göra? vilken är egent-
ligen iaEa:s roll? svaret är varken kompli-
cerat, eller, med förlov sagt, särskilt upp-
lyftande. för iaEa gör redan det man kan 
och ska göra. klart är att iran, som part till 
icke-spridningsavtalet, nPt, rättsligt för-
bundit sig att inte skaffa kärnvapen. klart 
är också att det fortsatt finns många utestå-
ende frågor, inklusive sådana som rör möj-
liga militära dimensioner, som iaEa behö-
ver få besvarade, innan man kan dra slut-
satsen att all kärnteknisk verksamhet i iran 
uteslutande har fredliga syften. och klart 
är, slutligen, att huvudansvaret att besvara 
dessa frågor bärs av teheran. iaEa är ing-
en polisiär organisation och har inga möj-
ligheter att besluta om sanktioner. däremot 
kan iaEa:s styrelse besluta att hänskju-
ta frågan till fn:s säkerhetsråd. detta har 
skett vid tidigare tillfällen, och kan således 
komma att ske igen.5

tilläggas bör att det parallellt med för-
handlingarna mellan iaEa och iran pågår 
en politisk dialog – med ojämna mellan-
rum – mellan de så kallade E 3+36 och iran. 
det senaste mötet mellan parterna ägde 
rum i istanbul i maj detta år. trots avsak-

nad av verkliga framsteg kommer samtalen 
förhoppningsvis att återupptas. 

inför sveriges medlemskap i iaEa:s sty-
relse, med början hösten 2011, hade vi in-
ternt definierat den tilltagande politisering-
en och polariseringen i organisationen som 
ett av iaEa:s största problem. utan att tro 
att man skulle kunna hejda denna utveck-
ling över en natt, ville vi från svensk sida 
försöka bidra till en mer sansad och kon-
struktiv stämning. Bästa sättet att göra det-
ta, resonerade vi, var att visa för den breda 
medlemskretsen – inte minst utvecklings-
länderna – att sverige eftersträvar en ba-
lans mellan de tre huvuduppgifter som be-
skrivits ovan: främjande av fredlig använd-
ning, kärnsäkerhet och kärnämneskontroll. 
och detta ville vi göra inte bara i välformu-
lerade tal, utan i praktiskt handling. 

Inte minst vårt bidrag till finansiering-
en av iaEa:s vattenförsörjningsprojekt i 
sahel tror vi har tjänat den målsättningen. 
som så många av iaEa:s insatser i tred-
je världen har projektet inte bara en fattig-
domsbekämpande effekt, utan även viktiga 
säkerhetspolitiska aspekter. vilket återigen 
understryker att iaEa är mycket mera än 
en nukleär vakthund.

nils daag är ambassadör och guvernör vid 
iaEa. han är ledamot av kkrva. Magnus 
lenefors är ambassadråd med ansvar för 
iaEa.
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1. huruvida den amerikanske överbefälhava-
ren, general Macarthur, verkligen övervägde 
att använda atombomber under konflikten är 
omtvistat; Macarthur förnekade själv detta, 
när han vittnade inför kongressen.

2. sveriges nuvarande medlemskap i iaEa:s sty-
relse sträcker sig från 2011-2014.

3. tidigare var det generaldirektören för statens 
kärnkraftsinspektion, ski, som var sveriges 
guvernör i styrelsen.

4. initiativet lanserades ursprungligen av 
den amerikanska utrikesministern hillary 
clinton, men överfördes sedermera till iaEa.

5. iaEa:s styrelse har till dags dato antagit tolv 
resolutioner om iran, medan fn:s säkerhets-
råd antagit sex resolutioner i samma fråga.

6. E3+3, som ibland kallas P5+1, består av de 
fem permanenta medlemmarna av fn:s sä-
kerhetsråd – usa, storbritannien, ryssland, 
frankrike och kina – samt tyskland.

noter



51

ANALYS & PERSPEKTIV

denna artikel analyserar den svenska 
utvecklingen av luftmakt 2012. luft makts-
utveck ling innehåller långsiktiga investe-
ringar som påverkar hela försvarsområdet. 
Enligt nuvarande politiska inriktning, av 
förmågeutvecklingen ska för svarsmakten 
i första hand dimensioneras för att kunna 
verka i sverige och dess när område.1 det 
har gjort att flygstridskraf ternas utveckling 
hamnat i debattens cent rum. 

några frågeställningar som lyfts fram 
i artikeln: vad säger försvarsmakten att 
man vill göra med luftmakt, hur vill man 
kunna använda den i framtiden. finns ris-
ken att försvarsmakten hamnar i framtida 
doktrinära problem med anledning av en 
splittrad utveckling mellan krav på natio-
nell och samtidigt internationell förmåga? 

den svenska vägen
den svenska doktrinen har saknats i ned-
tecknad form fram till publiceringen av 
doktrin för luftoperationer 2005. En be-
skrivning av vad som kan anses vara den 

svenska tillämpningen av luftmakt, un-
der större delen av 1900-talet, återfinns i 
överstelöjtnant tommy Petterssons upp-
sats avseende den svenska luftmaktsdok-
trinen 1958–1966. Där beskriver han flyg-
vapnets tydliga inriktning, likt den övri-
ga försvarsmakten, på invasionsförsvaret. 
flygvapnet prioriterade främst de initiala 
skedena av en invasion och påtalade ofta 
exempelvis behovet av att möta överras-
kade attacker, kuppförsvar och överskepp-
ningen av sovjetisk trupp som viktiga.2 
således kan man uppfatta att sverige histo-
riskt tagit ställning för en strategiskt defen-
siv luftmakt. denna doktrin syftade till att 
flygstridskrafter skulle vara en självständig 
del i invasionsförsvaret i syfte att möta en 
angripare tidigt och efterhand genomföra 
strid inom eget territorium. fokus inom 
den strategisk defensiva teorin är i första 
hand luftförsvaret, därefter spanings- och 
attackförmåga mot sjömål för att avslut-
ningsvis och vid gynnsamma tillfällen ock-
så anfalla markmål.3

Framtida svensk luftmakt
av Mathias Järvare

abstract

the development of swedish airpower contains long-term investments that affect the air 
force, as well as the entire defence force. this article aims at studying the swedish military’s 
strategic papers with regard to its future development of airpower. the article has been 
conducted through a qualitative research of documents and is using a main airpower theory 
and capabilities as the analytical tool. the result can be summarized in that there are different 
air power theories in the strategic documents. there is mainly a twofold strategy based on a 
national non-alliance defence concept focusing on cooperation as well as a modern western 
expeditionary airpower theory. the article also shows an airpower development which 
focuses on traditional capabilities and may in some ways lack the means for facing possible 
future demands. however, based on the results, swedish airpower will still be a major power 
instrument in the future. 
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Efter Berlinmurens fall 1989 och med-
lemskapet i Eu 1995 har uppgifterna till 
försvarsmakten ändrats på ett unikt sätt.4 
det som står i gällande doktrin för lufto-
perationer från 2005 är något helt annor-
lunda än den tidigare strategiskt defensiva 
inriktningen. 

inriktningen från 2010
den svenska luftmaktens möjlighet till att 
kunna verka kris/krigsavhållande i närom-
rådet grundar sig på offensiva men främst 
defensiva förmågor. för att skapa ömsesidi-
ga beroenden med olika aktörer, men ock-
så väga upp förmågebrister, eftersöks alla 
typer av sammarbeten utom medlemskap 
i en militärallians. alla åtgärder ska stödja 
ett konfliktdämpande strategiskt defensivt 
agerande med luftmakt. den strategiska 
kombination av luftmaktsförmågor som 
ska verka både förtroendeskapande och 
avskräckande består av bl a insatsberedda 
förband, ett utvecklat och skyddat flygbas-
system, ett redundant ledningssystemen, 
det rörliga luftvärnet och attackförmågan 
på djupet av operationsområdet. centralt 
för luftmaktens utveckling är betydelsen 
av sammarbeten men även interoperabili-
tet för att skapa så nära band med västliga 
aktörer som möjligt. Målsättningen tycks 
vara att kunna samoperera i syfte att lösa 
både den strategiskt defensiva inriktningen 
likväl som att kunna hävda svenska intres-
sen globalt. i syfte att uppnå de säkerhets-
politiska målsättningarna återfinns både 
teoribildning ur ett strategiskt defensivt 
och ett modernt expeditionärt luftmakts-
perspektiv i utvecklingsplanerna.

undersökningens resultat
det teoretiska ställningstagandet för fram-
tidens luftmakt är tudelat. förmågorna ska 

utvecklas utifrån de krav som närområdets 
operationsområde skapar samtidigt som 
krav att kunna ingå och även kunna leda 
sammansatta flygförband är formulerade. 
samarbeten kring plattformsutveckling, 
övningar, logistik och gemensamma ut-
bildningsprogram kan utläsas vara åtgär-
der som sverige vidtar inom den kontex-
ten. i nuläget saknas operativa samarbeten 
förutom inom strategisk transport och ett 
begränsat utbyte av luftläge. detta resulte-
rar i att det föreligger en osäkerhet kring 
effekterna av operativa samarbeten, vilket 
ytterst leder till ökade krav på att utveckla 
förmågor självständigt.

resultatet av det tudelade ställningsta-
gandet stöds av slutsatserna från studie av 
förmågeutvecklingen. denna spänner över 
en bred traditionell förmågebas. Det finns 
inget återfunnit stöd för en förmågeutveck-
ling som syftar till att på nya sätt möta fram-
tidens uppgifter och hot.5 En del av möjli-
ga förmågor att möta framtiden återfinns 
inom försvarsmaktens utvecklingsplan 
(FMUP) och flygvapnets utvecklingsplan 
(fvuP) under respektive forskningskaptiel. 

6 det innebär att det ännu är en bit kvar 
innan dessa kan omsättas till reella förmå-
gor. slutsatsen blir att ytterligare samarbe-
ten kommer krävas för att möta framtiden 
då kostnaderna, för t ex missilförsvar eller 
rymdbaserade vapen, sannolikt inte ryms i 
en prolongerad försvarsbudget.

Framtida konsekvenser
centralt för en framgångsrik verkan med 
flyginsatser är att Försvarsmakten uppvä-
ger antalsunderlägsenhet med taktisk och 
teknisk överlägsenhet.7 En slutsats blir då 
att de lägre nivåerna av kontroll av luftrum-
met kommer att vara mindre relevanta vid 
försvar mot väpnat angrepp. anledningen 
till det är att utnötningsfaktorn med hänsyn 
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till framtidens antal plattformar, vilket 
forskaren richard P hallion också beskri-
ver, blir för hög i lägre nivåer av kontrol-
len av luftrum.8 tanken som fanns under 
det kalla kriget, gällande marginaldoktri-
nens betydelse för luftförsvaret, återfinns 
inte i dokumenten.9 det begränsade väp-
nade angreppet och krigsskådeplatsen pla-
neras hamna på svenskt territorium eller i 
det direkta närområdet. det kan uppfattas 
vara en paradox att nu när invasionsho-
tet är borta, ökar osäkerheterna kring vem, 
om, när och i vilken form militärt stöd kan 
komma. Ett uttryck för den osäkerheten 
återfinns i försvarsmaktens perspektivstu-
die (PerP):

operativ förmåga att ge och ta emot mili-
tärt stöd ska vara förberedd och planlagd 
i försvarsmaktens operations- och insats-
planer i syfte att försvarsmakten uppfat-
tas som trovärdig när politiska beslut fat-
tas om att ge och ta emot militärt stöd.10 

den svenska luftmaktsprincipen blir där-
med att man ska verka krigsavhållande till 
den punkt då svenskt luftherravälde utma-
nas. omedelbart vid den punkten, förut-
satt att hotet utgörs av ett möjligt väpnat 
angrepp, ska luftmaktsförmågorna kunna 
skyddas för att snarast därefter ingå i en 
västligt baserad styrkeuppbyggnad. detta 
är kanske huvudanledningen till att ett tu-
delat teoretiskt ställningstagande görs. 

för utvecklingen av främst strategisk at-
tack och övervakning/spaningsförmåga le-
der det delade teoretiska ställningstagandet 
till att definitionen av Sveriges närområde 
och tänkta operationsområden blir avgö-
rande. om gränserna för närområdet går 
runt det fria lufthavet i Östersjön och res-
pekterar territoriella gränser blir områdets 
operativa djup begränsat. skulle däremot 
operationsområdet flyttas ut till de avstånd 
varifrån en motståndare direkt kan verka 

mot sverige ökar avstånden avsevärt. Ett 
definierat operativt påverkansdjup blir en 
dimensionerande faktor att ta hänsyn till 
vid förmågeutvecklingen av samtliga sys-
tem. svaren på vad som avses med lång-
räckviddiga vapen och sensorer förblir 
obesvarade i de öppna dokumenten vilket 
leder till tolkningsbara och flytande förmå-
geutvecklingsplaner. 

utvecklingen av offensiva förmågor för 
luftmakt kan sammantaget sägas ha tre 
syften i framtiden. det första är interope-
rabilitetskrav och tanken på medverkan 
i kollektiva uppgifter under fn-mandat. 
det andra är förmåga att möta en motstån-
dare över fritt hav eller angränsande land-
gräns med ett maxavstånd beroende på ak-
tuellt vapensystems räckvidd. det tredje är 
användning av offensiva vapen för återta-
gande av förlorat territorium. förmågan 
till strategisk attack i en reguljär konflikt 
är därmed avhängig resultaten av försvars-
planeringen och förväntat påverkansdjup. 
Planeringen bör ge svar på var gränserna 
går för svensk luftmakts uppgift och vil-
ket behov som behöver fås från tredje part. 
intill dessa resultat presenteras råder otyd-
lighet mellan förmågeutvecklingen och det 
doktrinära tänkandet.

huruvida ett tudelat teoretiskt ställ-
ningstagande och ett i huvudsak traditio-
nellt förmågeutvecklingsprogram kommer 
att vara effektiva för att möta olika fram-
tida uppgifter och ekonomiska realiteter 
återstår att se.

vidare konsekvenser och 
reflektioner
om utvecklade nationalstater, likt sverige, 
upplever att eget territorium kan bli ho-
tat av en högteknologisk motståndare, så 
kommer sannolikt utvecklingen för luft-
makten att koncentreras till att möta dessa 
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hotbilder.11 sättet att möta hot varierar, 
men allians är ett av de vanliga sätten för att  
säkerställa säkerhetspolitiska mål. det som 
historiskt och fortfarande skiljer ut sve - 
rige från huvuddelen västliga nationer är 
dess starka vilja till alliansfrihet, en led-
stjärna som även återfinns i Försvarsmak- 
tens utvecklingsdokument. Eu-medlemska-
pet, har genom lissabonfördra get, öppnat 
för en ny samarbetsmöjlighet som ock så 
återfinns i utvecklingsdokumenten. Förmå-
gan att ge och ta emot stöd även militärt 
innebär en stor förändring av säkerhets-
politiken. försvarsmakten bygger upp en 
förmågebas som liknar den västliga men 
samtidigt är den kopplad till det strate-
giskt defensiva synsättet att självständigt 
och utan stöd kunna försvara landet. för-
svarsmakten behöver utvecklas för att kla-
ra både och, både genomföra självständig 
strid och genomföra operationer tillsam-
mans med andra. några direkt utpekade 
förmågor, konkreta eller detaljerade be-
skrivningar av hur detta ”utifrån komman-
de stöd” ska påverka luftmakten, kan inte 
återfinnas i utvecklingsdokumenten. På fle-
ra ställen redovisas olika initiativ, främst 
avseende det nordiska samarbetet, gällan-
de övning och utveckling men oftast avslu-
tas varje förslag med en hänvisning till den 
nationella särarten eller det egna besluts-
behovet. detta leder till en osäkerhet kring 
konsekvenserna av de nya säkerhetspolitis-
ka inriktningarna.

Det finns en risk att luftmakt trots sin 
doktrinära bild av att vara flexibel, rörlig, 
mångsidig och ha responsförmåga,12 ut-
vecklas till att svara upp mot alltför bre-
da politiska målsättningar. risken ligger 
i att man försöker möta alla krav på in-
satsförmåga mer än vad ekonomin tillåter. 
små nationer som sverige svarar med att 
utveckla mindre serier av plattformar, vil-
ket i sin tur minskar uthålligheten att mö-

ta ”andra vågens” krigföring. Behovet av 
luftmakt kommer sannolikt att öka men 
samtidigt bli allt mer kontroversiell då sto-
ra luftmaktsnationer ställer krav på volym, 
högteknologi och interoperabilitet. 

Jon andreas olsen skriver att mindre 
länder i Europa inte har råd att täcka he-
la luftmaktsspektrat av förmågor.13 Priori-
teringen av stridsflyg har gjort att en oba-
lans har uppstått för de betjänande delarna 
av luftmakten såsom bassystem och strids-
ledning. En tänkvärd formulering kring 
förmågor och handlingsfrihet återfinns i 
PerP; ”om inte sverige ingår i militär al-
lians eller alliansliknande samarbeten be-
hövs en fortsatt bred nationell militär för-
måga. En bred förmåga skapar en grund 
för handlingsfrihet”.14 Det finns en risk i 
den skrivningen att förmågorna blir för 
breda och innehar för låga volymer, vilket 
kan motverka både egen försvarsförmåga 
och attraktionskraften för samarbetspart-
ner. tänkvärt är att om ingen har råd till 

”fullbreddsluftmakt”, vem vågar då först 
rollspecificera sig och sammarbeta om öv-
riga förmågor, särskilt med ett alliansfritt 
land som sverige?

utvecklingsdokumenten talar om vilka 
uppgifter som förväntas och vilka resurser 
som sannolikt kommer att finnas för fram-
tidens luftmakt men ett intressant svar för-
blir dolt på frågan: vad behöver sveriges 
luftmakt få stöd med, och vilket stöd kom-
mer/behöver ges i händelse av en kris/an-
greppssituation i närområdet?

fM bör därför överväga skrivningar i 
kommande utvecklingsdokument som tyd-
liggör materielanskaffningens mening och 
koppling till den luftmaktsteoretiska tan-
ken för framtiden. Ett sådant resultat kan 
sedan användas i spel och utbildning men 
kanske främst i kommunikationen med de 
parter som man förväntas kunna få stöd av 
i en krissituation i närområdet. om man 



55

ANALYS & PERSPEKTIV

på ett tydligare sätt uttrycker vilka förmå-
gor som man förväntar sig stöd med, är det 
möjligen lättare att utbilda och öva perso-
nal, krigsplanlägga samt uppnå ökad ratio-
nalitet och förmåga. några exempel som 
denna uppsats kan peka på efter analysen 
av de centrala utvecklingsdokumenten är 
otydlig utveckling inom områdena:

• Närskydd för att möta asymmetriska 
hot från/genom luften.

• Baseringsmöjligheter i närområdet 
med förhandslagringsmöjligheter.

• Verkan mot långskjutande missiler 
och robotar.

• Operativ transportförmåga.

• Långräckviddig attackförmåga på dju-
pet av en motståndares territorium.

• Yttäckande vapen mot t ex en rörlig 
mekaniserad motståndare.

• Uthållig spanings- och övervaknings-
förmåga av ett operationsområde.

• Långräckviddiga förvarningssystem 
(över 1 000 km).

• Integrerat luftförsvarssystem med bred 
täckning och lång räckvidd (över 400 
km).

• Uthålliga verkanssystem till stöd för 
mark- och sjöstridskrafter. 

• Skydd mot rymdbaserade system.

avslutning
Sammantaget uppfattas det finnas tre olika 
krav på framtidens luftmakt. den ska kun-
na möta ”första vågens” konflikter motsva-
rande nuvarande krigföring i afghanistan. 
dessutom ska den avskräcka och agera 
inom ett angivet territorium, d v s det som 
hela ”andra vågens” konflikter innebär. 
därtill måste den fungera i den ”tredje vå-
gens” mångfacetterade miljö av terrorism, 

informationsoperationer och alltmer öka-
de krav på snabbt utvecklade förmågor. 
ofta kommer kraven sannolikt att kunna 
kombineras, om inte uppstår en situation 
där luftmakten inte kan uppfylla alla för 
stunden rådande politiska krav. Balansen 
behöver inte bestå i ökad ekonomisk till-
delning, utan det är möjligen viktigare att 
den politiska- och militärstrategiska nivån 
har en kunskapsnivå rörande vilken luft-
maktsteori som är vald. 

niklas Magnusson ger en bild i sin upp-
sats av att den politiska nivån i sverige 
är enig rörande hur försvarsmakten ska 
användas som säkerhetspolitiskt instru-
ment. Men samtidigt ger han uttryck för 
en bild av att abstraktionsgraden kring 
försvarsförmågorna är för hög.15 de po-
litiska tidsbegränsade inriktningarna till 
försvarsmakten som just nu gäller fram 
till 2014, gör det svårt att se bortom den-
na tidsperiod. Planeringen får ske med an-
taganden vilket i grunden är en risktagning 
då förmågor kan utvecklas i fel omfattning, 
tid eller riktning. Ekonomiska förhållan-
den, resultatet av försvarsplaneringen och 
operativa samarbeten blir dimensioneran-
de och påverkar vilken väg förmågeutveck-
lingen kommer följa. 

om sverige kan sammanfoga kraven och 
samtidigt ha en homogen uppfattning om 
vad luftmakten ska utvecklas mot, kom-
mer man också att kunna hålla undan mot-
stridiga förmågekrav. detta skulle innebä-
ra en ekonomiskt hållbar utvecklingsplan 
utifrån ett luftmaktsteoretiskt ställningsta-
gande. det omvända vore en farlig risktag-
ning för framtiden. 

den kanske viktigaste slutsatsen är att 
även för tiden 2020 och fram mot 2040 
kommer den traditionella modellen för att 
utveckla luftmakt att finnas kvar i Sverige. 
den kommer dock inte hindra de nationer 
eller aktörer som har förmågan att använ-
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da en strategi som kunskapssamhället och 
dess teknik medger på ett banbrytande sätt. 
sverige bör därför lära läxan efter 11 sep-
tember 2001, då en icke traditionell luft-
maktsstrategi användes mot ett traditio-
nellt system. förmågan att tänka fritt och 
brett för den framtida användningen av 

luftmakt bör därför säkerställas genom vi-
dare forskning. 

författaren är studerande vid Joint 
command & general staff course, Baltic 
defence college. 
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flera källor med Military Balance och 
siPri som grund anger att sveriges för-
svarsutgifter uttryckt i andel av BnP nu 
är lägre än i våra närmaste grannländer. 
detta kan ses som en indikation på att 
sverige utgör ett säkerhetspolitiskt under-
skottsområde i norra Europa. i förra num-
ret av kungl krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift påbörjade jag 
en jämförelse med några jämförbara län-
der med avseen de på operativ förmåga och 
med syftet att på detta sätt belysa en sådan 
slutsats.1 väsentligen utgör det som skrevs 
en utveckling av information som gavs vid 
ett symposium som akademien genomför-
de den 14 februari 2013. det nya var jäm-
förelser med finland och Polen samt att in-
verkan av geografiska förhållanden gavs en 
tydlig belysning. 

i ett appendix i den tidigare artikeln re-
dovisas de avgränsningar som gjorts samt 
metoder och det underlag som utnyttjats. 
här vill jag åter framhålla att jämförelser-
na avser operativ för måga med avse ende 
på organisationsbestämmande materiel. 

det är naturligt att ta med finland och 
Polen i jämförelsen. detta med hänsyn till 
likheten i geostrat e giskt läge. för Polen till-
kommer att ak tuell planering i nato inne-
bär att landet har en viktig roll att spela i 
försvaret av de baltiska staterna. 

de försvarsorganisationer som behand-
las utgör för sverige den så kallade io 2014 
samt mot svarigheter till denna i finland 
och Polen. tidsmässigt kan dessa organisa-
tioner bedömas föreligga i den form de här 
värderas i tidsintervallet 2015–2020. 

i ett första steg gjordes en bedömning 
och jämförelse av stridskrafterna i de tre 

säkerhetspolitiskt underskott – fyra 
scenarier
Jämförelser sverige–Finland–polen

av Helge Löfstedt

abstract

Has Sweden developed into a country with a security deficit in northern Europe? In this 
article, analyses of operational capabilities are presented to illuminate this critical question. 
the analysis is conducted by comparisons with two neighbouring countries – finland and 
Poland – which both have similar geo-strategic situations to Sweden. A first conclusion is 
that the military capabilities of Finland with regard to military equipment like fighting 
vehicles, ships, aircraft and other items can be considered somewhat lower than those of 
sweden. the similar capabilities of Poland are considered to be twice those of sweden. 
However, the con clusions are modified when considering the differences in territorial areas 
and distances, military geography in general, and, above all, the dynamics and manoeuvres 
in four scenarios. the thus related military capabilities of sweden are inferior also to those 
of finland, while the Polish superiority becomes even greater than what is mentioned 
above. 
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länderna med avseende på organisations-
bestämmande materiel. i följande bedöms 
därefter hur skillnader med avseende på 
militärgeografiska förhållanden påverkar 
den operativa jäm förelsen. 

resultatet av den analys som där pre-
senteras bekräftar den inledande karakte-
ristiken. det svenska försvaret utgör ett sä-
kerhetspolitiskt svaghetsområde i nordös-
tra Europa – svagare än det finska och be-
tydligt svagare än det polska. i bifogat ap-
pendix sammanställs resultatet. 

i här föreliggande artikel förs bedöm-
ningarna vidare till fyra scenarier med 
främst belysning av den dynamiska in-
verkan som de geooperativa förhållande-
na kan ha. analysen resulterar i att främst 
den polska men även den finska samlade 
förmågan bedöms bli större än den svens-
ka i samtliga scenarion och sammanfattas 
i tabell 1.

alla stridskrafter antas i huvudsak vara 
mobiliserade (motsvarande) i de scenarion 
som här behandlats. syftet med analysen är 
att bedöma den operativa förmågan i den 
samlade försvarsorganisationen med avse-
ende på dess organisationsbestämmande 
materiel. förmåga att med beredskapsåt-
gärder möta försämringar i internationellt 
klimat är naturligtvis angelägen, men ana-

lys av detta får göras i annat sam manhang. 
några beredskapsaspekter kommer dock 
att beröras. 

den dynamik som finns i flertalet scena-
rion medför att skillnaderna beroende på 
av stånd och antal stridskrafter blir större 
än vad som framgår av den mera statiska 
analys som presenterades i min förra arti-
kel. sveriges svaghet är den svaga militära 
närvaron på gotland, de stora avstånden 
och det mindre antalet stridskrafter. den 
scenariorelaterade analysen visar att den 
geografiska utspädningen i kombination 
med de fåtaliga svenska stridskrafterna ut-
gör ett ännu större problem än vad som på-
talades i min förra artikel. 

grundvärden
i föregående artikel redovisades att Polens 
stridskrafter reorganiseras efter nato möns-
ter. se dan 2010 har man liksom i sverige 
övergått från värnplikt till frivillig kon-
traktbaserad per sonalförsörjning. finland 
behåller allmän värnplikt, men i minskad 
organisation och med tydlig uppdelning 
på operativa styrkor, som är få till antalet 
men med succesivt ökat materi ellt innehåll, 
samt territoriella styrkor som minskar och 

sverige finland Polen

operativ förmåga m h t organisations- 
bestämmande mtrl (rel sE)

100 %  90 % 200(-) % 

op förmåga i scenario 

 – luft- o sjöblockad ref + ++

 – gotland ref ++ ++++

 – huvudstad ref + +++

 – sidostöt ref ++ ++++

Tabell 1: Jämförelse operativ förmåga i fyra scenarier 
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utvecklas men fortfarande innehåller stor 
personal volym. 

i appendix ges en siffermässig samman-
ställning av resultatetav de analyser som 
finns mera utförligt beskrivna i föregåen-
de artikel. 

de svenska markstridskrafterna är be-
tydligt färre än de finska och de polska. 
den samlade bedömningen av markstrids-
krafterna blir att den polska organisatio-
nen har orga nisations be stämmande mate-
riel med operativ förmåga väsentligt hö-
gre än den svenska. Den finska har något 
högre operativ för måga än motsvarande 
svenska. förekom sten av system med hö-
gre prestanda i den svenska organisatio-
nen bedöms inte kompensera den väsent-
ligt lägre nume rären. 

de svenska ytstridsfartygen är samman-
taget mindre och färre än sina finska och 
polska mot svarigheter. de svenska ytstrids-
fartygen är modernast, men saknar luft-
värnsmissiler. finland saknar ubåtar. den 
samlade bedömningen blir att de finska 
marina stridskrafterna har organisa tions-
bestäm mande materiel som ger operativ 
förmåga som är lägre än den svenska med-
an den polska förmågan är högre än den 
svenska. 

de svenska flyg- och luftstridskrafterna 
är vad avser stridsflygplan färre än de fin-
ska och polska. Man har i båda länderna, 
förutom flygplan med höga prestandanivå-
er, även de med lägre prestanda men som 
är beväpnade och således kan använ das för 
begränsade stridsupp gifter. Polen har ock-
så den avgjort största luftvärnsförmågan 
av de tre länderna. Även det finska luftvär-
net är större till antal, förmåga och moder-
nitet än det svenska. Däremot har de fin-
ska luftstridskrafterna väsentligt färre he-
likoptrar och transportflyg än de svens-
ka. Bedömningen av den organisations-
bestämmande materielen i de tre ländernas 

flyg- och luft stridskrafter blir att de pols-
ka har operativ förmåga som är högre den 
svenska me dan de finska har lägre än den 
svenska. 

de samlade bedömningar av operativ 
för måga för organisations bestäm mande 
ma te riel som gjordes i föregående artikel är 
att den samlade finska förmågan bedöms 
nå got lägre än den svenska, medan bedöm-
ningen av den polska blir nära dubbel mot 
den svenska. 

Både finland och sverige har en tyd-
lig samling av den militära grundorgani-
sationen till den södra delen av respektive 
land. koncentrationen är mer utpräglad i 
finland.

för markstridskrafterna är den största 
inflytelsefaktorn terränginflytandet. den 
finska terrängen med dess högre grad av 
skogrik terräng tillsammans med förekom-
sten av rörelseförsvårande insjöar utgör vä-
sentliga omständigheter som tillsammans 
med den något högre koncentrationen till 
södra delen av landet bedöms öka mark-
stridskrafternas operativa förmåga relativt 
de svenska. 

resultatet, fortfarande uttryckt i rela-
tion till det svenska, är att den finska ope-
rativa förmågan bör bedömas likvärdig 
med den svenska i de södra delarna av res-
pektive land. 

för den polska operativa förmågan blir 
inverkan av dessa geografiska övervägan-
den mindre och den samlade synen föränd-
ras bara marginellt. 

Sammantaget framträder de finska strids-
krafternas organisationsbestämmande ma-
teriel som starkare än den svenska när man 
beaktar koncentration till och utsträck-
ningen av de södra delarna av res pektive 
land. likaså behålls intrycket av överläg-
sen polska försvarsförmåga vid denna typ 
av geo grafisk betraktelse. 
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Detta att de geografiska avstånden utgör 
en försvårande omståndighet för det svens-
ka för svaret är lätt att förutse i jämförelser 
med centraleuropeiska länder. att det ock-
så blir så i en jämförelse med finland fram-
står dock som en överraskning. 

Fyra scenarier

de fyrascenarier som här används har häm-
tats i arbeten från kungliga krigsveten-
skapsakademien under de senaste åren.2

Den allmänna bakgrunden finns be-
handlad i senaste rapporten från försvars-
beredningen.3 den pågående globali sering-
en innebär ökad betydelse av tran sporter 
mellan länder och världsdelar. En mycket 
stor del av varutran sporterna går på ha-
ven. Även transporterna på Östersjön ökar 
och betydelse fullt är att en väsentlig del av 
världs mak ten rysslands varu- och ener-
gitransporter går via Östersjön. i det fall 
spänningar skulle uppstå mellan ryssland 
och de baltiska staterna är luftstranspor-
ter över och sjötransporter på Östersjön av 
avgörande be tydelse för andra nato staters 
möjligheter att uppfylla sina för pliktelser. 

de omständigheter som beskrivs i de tre 
källorna kan enligt min mening samman-
fattas med att förhållandena i Östersjö-
området är latent instabila – d v s en på-
frestning av viss magnitud medför ett för-
lopp som drar iväg långt från utgångsläget. 
detta även om området sedan det kalla kri-
get slut allmänt är att betrakta som lugnt. 
Risk finns således att makt po litiska age-
randen kan utvecklas i Öster sjöområdet 
om allvarliga störningar skulle inträffa i 
nuvar ande lugna situation. 

det ”lugnaste” av de scenarion som 
här behandlas rör sig om en sjö – och luft-
blockad av förbindelserna över Östersjön 
som ett uttryck för ett maktpolitiskt ager-
ande.

de tre övriga scenarierna utgår från den 
typ av operation som ryssland år 2008 
genom förde mot georgien. den aktuella 
operationen hade ett begränsat syfte, näm-
ligen att tvinga det utsatta landet till efter-
gifter. Mera allmänt kan syftet med en ope-
ration av motsvarande dignitet också va-
ra att skapa gynnsamma positioner inför 
en befarad kommande konflikt med Nato. 
georgienoperationen avbröts efter en 
vecka då den nått sitt mål. samtidigt hade 
efter denna tid också de internationella på-
tryckningarna blivit starka och de kan an-
ses ha bidragit till att för hindra en eventu-
ell fortsättning. En vecka får då stå som ett 
riktvärde för hur länge en sådan operation 
kan pågå innan internationella påtryck-
ningar tvingar fram ett avbrott. 

Ett väsentligt skäl att behandla följan-
de tre scenarion synes mig vara att i sam-
band med even tuella makt politiska ageran-
den i Östersjö området kommer risken för 
den typ som här diskuteras att utgöra bak-
grund för många av de överväganden som 
görs. det är då också rimligt att en väsentlig 
del av analysen ägnas åt att behandla den 
samlade förmågan för respektive försvars-
struktur när den är ”ställd på fältfot” d v s 
mobili serad och stridsberedd. naturligtvis 
bör andra analysmoment ägnas åt hur lätt 
det är att nå denna nivå utifrån olika gra-
der av intagen beredskap. här behandlas 
dock inte denna typ av analys. 

den latent instabila situation som ovan 
beskrevs i Östersjön innebär att gotland 
har ett stort militärstrategiskt egenvärde. 
det andra scenariot behandlar således för-
mågan att försvara gotland. Bakgrunden 
är att den part som grupperar luftvärns- 
och sjömålssystem på ön kan kraftigt för-
svåra alla sjö- och lufttransporter till och 
från Baltikum, med undantag för sådan 
som kan ske via finskt territorium. System 
grupperade på gotland kan också avse-
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värt försvåra ubåtsjakt med flyg och yt-
fartyg, flygburen radarspaning och strids-
ledning samt lufttankning nära området.4 
detta innebär naturligtvis ett incitament 
för ryssland att gruppera system på ön li-
kaväl som ett kraftigt incitament för nato 
att förekomma en sådan rysk gruppering. 
den svenska svagheten bidrar till att öka 
instabili teten. detta genom att skapa även 
incitament i syfte att före komma en svensk 
förstärkning. 

Ett scenario som har väckt visst intres-
sant i den allmänna debatten utgörs av en 
operation mot stockholm. försvarsmakten 
har där konstaterat att de samlade svenska 
stridskrafternas för måga räcker en vecka, 
varefter de kan betraktas som slagna. här 
jämförs en sådan operation med motsva-
rande operationer mot helsingfors respek-
tive Warszawa. scenariot får då den nack-
delen att motståndaren går rakt mot den 
kraftsamling till huvudstadsriktningar som 
kan förväntas göras i alla tre länderna. 

det fjärde scenariot avser försvarsstruk-
turernas förmåga att möta kombinerade 
medelsvåra raider av georgientyp i oväntad 
riktning. därigenom går respektive opera-
tion runt den kraft samling till huvudstads-
rikt ningen som kan förväntas äga rum i al-
la tre länderna. därmed ökar scenariots 
trovärdigt jämfört med föregående. 

Bedömningar i scenario sjö- 
och luftblockad
den samlade bedömningen blir här att 
både de finska och polska luft- och sjö-
stridskrafterna har större förmåga än de 
svenska när man beaktar intressen och 
förpliktelser i förhållande till skillnaderna 
i geografisk utbredning. De svenska styr-
kornas större ansvar kan illustreras med 
sträckan längs Östersjöns västra strandlin-
je som är väsentligt längre än motsvarande 

sträcka längs finska viken respektive längs 
polska Östersjökusten.5

de polska flyg- och luftförsvarsstrids-
krafterna bedöms som starkare än de 
svenska. när man till detta lägger det kor-
tare ansvarsavståndet blir skillnaden i för-
måga än större. De finska flyg- och luftför-
svarsstridskrafterna bedöms svagare än de 
svenska, men relaterat till det betydligt kor-
tare ansvarsområdet övergår detta i jämfö-
relsen till en relativ styrka. 

En svaghet hos de svenska flygstrids-
krafterna är kapacitetsbristen, som i 
en utgångsgruppering visas i ”midjan” 
runt Mälardalen och upp till i höjd med 
umeå.6 

de långa avstånden får ännu större in-
verkan i jämförelsen mellan de marina 
stridskrafterna och bedömningen blir att 
förutom de polska också de finska är star-
kare än de svenska i relation till respektive 
avståndsområden. 

Allmänt gäller också att den finska stra-
tegiska situationen när det gäller möjlighe-
terna att genomföra sjötransporter synes 
be tydligt svårare än motsvarande svenska 
eller polska. i sverige kan sjötransporter 
terminera i göteborg och helsingborg och 
fortsätta landvägen. i Polen kan sjötran-
sporter likaledes terminera i västra Europa 
och fortsätta landvägen. i båda fallen upp-
står naturligtvis allvarliga negativa konse-
kvenser i form av trängsel och fördyringar. 
olägenheter som rimligen måste anses vä-
sentligt mindre än de som uppstår om sjö-
tran  spor terna till finland skulle strypas el-
ler helt upphöra. 

Bedömningar i scenario stöt 
mot gotland
gotland utgör ett utsatt militärstrategiskt 
isolerat område utan direkt motsvarighet i 
finland och Polen. för att få en meningsfull 
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jämförelse görs här ett konstgrepp som går 
ut på att de finska och polska försvars-
strukturernas förmåga jämförs hypotetiskt 
med den svenska i ett försvar av gotland 
från en rimlig basering i sverige inklusive 
på gotland. 

debatten om det svenska försvaret av 
gotland handlar i stor utsträckning om 
den svaga sven ska militära närvaron på ön. 
när man börjar arbeta mera systematiskt 
med en bedömning av för mågan att försva-
ra gotland framträder snabbt betydelsen 
av operativ förmåga hos de samlade flyg- 
och marinstridkrafter såsom utgörande det 
största bidraget i ett försvar av ön. d v s 
de operativt högrörliga stridskrafterna står 
för den dominerande operativa förmågan i 
samman hanget. Markbundna styrkor som 
finns grupperade på ön är dock väsentli-
ga som en viktig politisk signal och lika-
ledes som en viktig militär hävstång. den 
politiska signalen består i att markera be-
slutsamheten att försvara ön. den militära 
hävstångseffekten består i att de utgångs-
grupperade styrkorna genom närvaro på 
plats i hög grad förstärker möjligheterna 
för de operativt högrörliga flyg- och marin-
styr korna att komma till verkan samt ge-
nom att hålla väsentliga områden öka möj-
ligheterna för fortsatta förstärkningar. i de 
markbundna styrkorna bör ingå enheter 
med luftvärns- och sjömåls missiler samt 
markstrids styrkor för försvar av viktiga 
ställningar på ön samt för anfall för att 
återta väsentliga områden.7 

den samlade bedömningen blir att en 
finsk försvarsstruktur skulle medge en ope-
rativ förmåga att försvara gotland som vä-
sentligt överstiger vad io 2014 kan åstad-
komma. för mågan hos den polska struktu-
ren är ännu högre. 

ur en polsk struktur bör en operativ 
luftvärnsbataljon kunna avdelas som stå-
ende styrka på ön. ur den svenska io 2014 

finns inget stående luftvärn på Gotland. Om 
man antar att en halv svensk luftvärnsba-
tal jon tillförs som förstärkning i ett spän-
ningsläge bör ur den polska strukturen på 
mer än 15 bataljoner operativt luftvärn ca 
fyra baljoner kunna tillföras i motsvarande 
situation. detta om man gör ett rent pro-
portionellt antagande! 

Avseende flygstridkrafter utöver luft-
värn är dock skillnaden mellan tillgång 
i den svenska io 2014 och den polska 
strukturen väsentligt jämnare. Även om 
den polska innehåller väsent ligt flera tran -
sportflygplan och helikoptrar än den sven-
ska io 2014 så blir skillnaden i tran sport -
för måga inte lika stor eftersom de svenska 
är större. En väsentlig fördel för den pols-
ka strukturen som bör påtalas är styrkan 
på 30 attack heli koptrar. det polska strids-
flyget saknar dock specialiserade sjömåls-
robotar, men kan i princip använda all-
målsrobotar även mot sjömål. 

io 2014:s svenska styrkor på gotland 
utgör av en hemvärnsbataljon samt ett för-
rådsställt stridsvagnskompani. ur den pols-
ka strukturen skulle i motsvarande situa-
tion någon eller några av de omkring stå-
ende 40 markstridsbataljonerna finnas på 
gotland och därutöver någon kompani-
enhet ur den likaledes stående gränsskydds-
styrkan. därutöver mobiliserande enheter 
mot svarande någon eller några markstrids-
bataljoner samt förstärkningsmöjligheter i 
form av två luftrörliga brigader och en me-
kaniserad marininfanteribrigad. 

Marininfanteri brigaden har vissa tran-
sport  möjligheter med land stig nings ton nage 
med god förmåga att transportera över öp-
pet hav och kan landsätta både stridsvag-
nar och stridsfordon förutom infanteri. 
Bara mindre del av marin infanteri  brigaden 
har dock utbildning för landstigning. till 
bilden hör också att för att snabbt trans-
portera över mekaniserade förband fordras 



63

ANALYS & PERSPEKTIV

civilt ton nage i form av färjor, vilket natur-
ligtvis innebär behov av hamn för urlast-
ning. det är också väsentligt att de pols-
ka fre gatterna och korvetterna har väsent-
ligt bättre luftvärnsbeväpning för eskort 
över Östersjöns öppna hav än de svenska 
ytstridsfartygen. de tre förstärkningsbriga-
derna kan också understödjas av de attack-
helikoptrar som tidigare nämnts. 

slutsatsen blir föga överraskande att en 
polsk struktur skulle medge ett flerfaldigt 
star kare försvar av gotland i det scenario 
som här behandlas. 

ur en finsk struktur skulle på motsva-
rande sätt åtminstone delar av en operativ 
luftvärnsbataljon och en markstridsbatal-
jon kunna etablera en stående styrka ge-
nom kontinu erligt pågående utbildning en-
ligt det finska systemet för värnpliktsut-
bildning. detta eftersom tillgången på luft-
värn i denna struktur är väsentligt större 
än i den svenska io 2014 även om den in-
te är lika god som i den polska struk turen. 
Efter mobilisering växer dessa enheter rim-
ligen upp till fulltaliga bataljoner. finland 
har dessutom sjömåls- och kustrobotar i 
väsentligt större omfattning än sverige – 
Polen är helt utan. Åtminstone ett kompani 
borde i en finsk struktur snabbt kunna mo-
biliseras på ön och rimligen med en mindre 
del i kontinuerligt rullande utbildning. 

Ur den finska strukturen är det också 
rimligt att någon kom pani enhet ur gräns-
skyddsstyrkan finns gripbar på ön. Den är 
dock i motsats till den polska mobiliseran-
de och inte stående. Men mobiliseringsti-
den är mycket kort, troligen motsvarande 
de 24-timmarsförband som tidigare fanns 
i sverige. denna styrka torde motsvara åt-
minstone den hemvärnsenhet som finns i 
den svenska io 2014. 

Ur en finsk struktur är det vidare rim-
ligt att räkna med att en av de fem ter-
ritoriella bri ga derna mobiliseras på ön. 

Markstridsstyrkan på ön kan därmed ef-
ter mobilisering jämföras med den polska. 
Möjligheterna att överföra ytterligare styr-
kor är däremot avsevärt sämre – inga luft-
rörliga enheter och svaga militära trans-
portresurser. den styrka som skulle kunna 
till föras motsvarar i förmåga ungefär den 
som skulle kunna komma ur den svenska 
io 2014. Civilt tonnage för transport finns, 
och den finska eskortförmågan är starkare 
än i io 2014 även om den inte når upp till 
den polska. 

När det gäller stridsflyg är dock skillna-
den mellan tillgång i den svenska io 2014 
och den finska strukturen väsentligt jäm-
nare. De finska saknar sjömålsrobotar och 
är väsentligt sva gare när det gäller tran -
sportflygplan och helikoptrar. Detta även 
efter den relativt stora för stärkning som 
finland gjort det senaste decenniet. 

den samlade bedömningen blir således 
att en finsk försvarsstruktur skulle medge 
en operativ förmåga att försvara gotland 
som väsentligt överstiger vad io 2014 kan 
åstadkomma. 

Bedömningar i scenario stöt 
mot huvudstad eller ”en 
veckas operation”
den samlade bedömningen blir här att den 
finska operativa förmågan är något större 
än den svenska. den polska bedöms vara 
betydligt större och detta även efter den 
neddragning av mark strids krafterna som 
finns antydd av den polske presidenten vil-
ket behandlades i min tidigare artikel. 

operationerna mot helsingfors respek-
tive Warszawa går över landgräns och 
blir rimligen svåra att genomföra som en 
georgienliknande stöt. avståndet från ak-
tuell gräns till helsing fors är närmare 10 
mil och till Warszawa mellan 15-20 mil. 
sådana stötar får mera prägel av större in-
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vasionsoperationer som fordrar mera re-
surser än vad som för närvarande finns i 
ryska västra militär området, åtmin stone 
vad avser en stöt mot Warszawa. 

En operation mot stockholm är i hu-
vudsak en kombinerad luft- och sjöope-
ration med inslag av markstridsförmåga. 
Med tanke på skillnader i operativt tempo 
finns det förut sättningar för att en sådan 
stöt skulle kunna genomföras på kortare 
tid än vad som kan förväntas för de två 
andra operationerna med deras väsentligt 
större inslag av markstrid.

Motståndaren inleder rimligen med 
bekämpning av luftförsvaret och övri-
ga stridskrafter som försvararen kan sät-
ta in mot de inledande luftlandsättningar-
na och i stockholms fallet även sjötranspor-
ter. denna inledande bekämpning möter 
starkare motstånd av de polska och även 
det finska luftförsvaret. Deras starkare in-
slag av luftvärn som förmår axla väsentli-
ga uppgifter avseende områdesbundet luft-
operativt försvar ökar friheten för respekti-
ve stridsflyg att utnyttja sin överlägsna luft-
operativa rörlighet för aktiva insatser både 
inom luftförsvaret och som stöd åt mark- 
och sjöstrid. 

de svenska marina stridskrafterna en-
gageras direkt i försvar mot stöten mot 
Stockholm, medan de finska och pols-
ka marina stridskrafterna engageras som 
skydd mot en eventuell flankstöt mot ope-
rativt viktiga områden vid finska vikens 
kust respektive polska Öster sjö kusten. re-
surs  insatsen från angriparen för att ma-
terialisera ett sådant hot skall inte under-
skattas. 

Markstridskrafterna har förmåga utföra 
motanfall i rangordning Polen, finland och, 
svagast, sverige. första insats görs rimligen 
av de luftrörliga enheter som främst Polen, 
men även sverige disponerar. 

den svenska insatsen av mekaniserade 
förband kan uppskattas till motsvarande 
högst två brigader medan de polska och 
finska strukturerna i denna typ av scena-
rio bedöms kunna sätta in tre till fem bri-
gader. I både de finska och polska struktu-
rerna finns vidare markstridskrafter som är 
utgångs grupperade för försvar mot gränsö-
verskridande framstötar i de scenarion som 
här behandlas. delar av dessa blir kvar i 
dessa grupperingar som gardering mot 
fortsatta hot mot de delar av landgränsen 
som inte berörs av den inledande stöten. 
resurs insatsen från motstån daren för att 
upprätthålla ett sådant hot skall inte hel-
ler här underskattas men torde likaväl vara 
av sekundär betydelse. i den svenska struk-
turen io 2014 är både marin- och mark-
stridskrafterna så fåtaliga att möjligheter-
na till gardering mot sido operationer är 
mycket liten. 

En väsentlig skillnad mellan å ena sidan 
den svenska och å andra sidan de finska 
och polska strukturerna är att de två sena-
re rimligen inte har förbrukat all operativ 
förmåga i anslutning till ope ra tioner mot 
helsingfors respektive Warszawa. den 
svenska anges däremot som förbrukade 
i anslutning till en stockholmsoperation. 
Därmed har både de finska och polska 
stridskraf terna kvar väsentligt större för-
måga än de svenska att stödja respektive 
statsmakter i de in ter natio nella aktioner 
som rimligen följer inom ett antal dagar el-
ler en vecka. i främst en stöt mot Warszawa 
men även mot Helsingfors finns där med 
risk att angriparen av internationella po-
litiska påtryckningar tvingas av bryta res-
pektive opera tion innan målet nåtts. detta 
beroende på de långa avstånden i kombi-
nation med det rela tivt kraftiga motståndet 
i respek tive fall. i en stöt mot stockholm 
blir riskmomenten de in led ande luftland-
sättningarna och sjötransporterna. det är 
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kanske inte lika troligt att en inter natio nell 
opinion skulle hinna reagera innan dessa är 
genomförda. 

En omständighet som tillkommer utö-
ver ovanstående, men som naturligtvis är 
av utomor dent ligt väsentlig betydelse, är 
att nato har en förpliktelse att ingripa till 
Polens hjälp. Vidare är de geografiska om-
ständigheterna för ett sådant ingripande 
gynn sammare än i stockholms- och hel-
sing forsriktningarna. 

Bedömningar i scenario stöt i 
oväntad riktning
Mot den sven ska strukturen io 2014 an-
tas här scenariot utspelas i södra sverige 
d v s skåne eller Blekinge.8 Mot den polska 
strukturen antas motsvarande framstöt gö-
ras mot gdynia-gdansk. hamnarna i det-
ta område är av stor betydelse för Polens 
sjöfart och därmed för dess ekono miska 
förbin delser med omvärlden. Mot den fin-
ska struk turen antas framstöten göras mot 
Åbo i sydvästra finland. här tillkomer ett 
motiv för operationen nämligen att di-
rekt för svåra sådana nato transporter till 
Baltikum som skulle kunna genomföras via 
finskt terri torium.9 

i framstötarna mot finland och Polen 
tillkommer fördelen av att övergången till 
en operation med tyngd punkt på sjö- och 
luftarenorna skapar förutsättningar att 
genomföra operationen snab bare än den 
framstöt med markstridskrafter som be-
handlades i föregående scenario. 

den samlade bedömningen blir här att 
den finska operativa förmågan är större 
än den sven ska. den polska bedöms vara 
avsevärt mycket större och detta även ef-
ter den tidigare nämnda neddragningen av 
mark strids krafterna. 

tidsförhållandena är på båda stridande 
sidor kritiska. för den försvarande sidan 

gäller att få till stånd effek tiva motanfall 
för att avbryta angriparens fortsatta styrke-
tillväxt.10 i detta avseende visar den polska 
strukturen avsevärt högre förmåga. Även 
den finska visar högre förmåga men inte 
lika hög som den polska. den stora skill-
naden jämfört med förra scenariot är av-
stånden som i hög grad inverkar. avståndet 
från stockholmsområdet ner till skåne-
Blekinge är 50 mil eller mer. Över detta av-
stånd skall både mark- och sjöstrids krafter 
förflytta sig under kraftig motverkan från 
motståndarens flyg. Den svenska styrkans 
förmåga att avge jämförbara bataljons-
stridsdygn blir avsevärt sämre än för de fin-
ska mot svarande styr korna som är större 
och behöver förflytta sig över avstånd som 
är ungefär hälften. För de flertaligare pols-
ka markstridskrafterna bedöms avstån-
det ännu mindre, medan sjöstrids krafterna 
kan genomföra strid i anslutning till det eg-
na bas området. 

För flyg- och luftförsvarsstridskrafter 
blir bedömningen som i huvudstadsscena-
riot. d v s mot ståndarens bekämpning be-
möts starkare av det polska och även det 
finska luft för svaret. 

alla tre länders marina stridskrafter en-
gageras direkt i detta scenario. de svens-
ka och i mindre mån de finska blir dock 
försenade i sin första insats beroende 
på att de samlats till skyddet mot en be-
farad stöt mot stockholms- respektive 
helsingforsområdet. 

utgångsläge för motanfall från de ope-
rativa markstridsstyrkorna skapas av de 
territoriella styrkor som finns i respektive 
utsatt område. De finska territoriella trup-
perna förmår täcka väsentliga riktningar 
avsevärt bättre än de svenska som är färre 
och svagare utrustade samt utspridda över 
större ytor. Ett alternativ till territoriella 
styrkor är de luftrörliga. de polska luftrör-
liga styrkorna är här större, bättre beväp-
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nade och understödda av flera heli koptrar, 
även beväp nade sådana, än motsvarande 
svenska och finska. Trots olik he terna be-
döms i synnerhet de polska markstridskraf-
terna, men även de fin ska, uppvisa avse värt 
högre förmåga än de svenska. risken att 
den egna styrke tillförseln bli vit fördröjd el-
ler hejdad innan de nått fram till avgöran-
de områden, när konflikten blir av blåst på 
grund av internatio nella ingri panden, be-
döms således vara väsentligt lägre för de 
polska respektive finska strukturerna än 
för den svenska strukturen io 2014. 

Både den svenska och finska försvars-
strukturen innehåller system med obeman-
nade mindre flygfarkoster (UAV). Båda är 
dock av mindre typ där förmågan synes va-
ra begränsad till taktisk nivå och i en vo-
lym som rimligen inte får mer än marginell 
operativ bety delse. 

liksom i föregående scenario bedöms 
den svenska strukturen inrymma så små 
marin- och markstridsförband att möjlig-
heter till gardering mot sido operationer är 
mycket liten. Möj lig heterna att kompen-
sera detta med operativt högrörliga flyg-
stridskrafter är vidare mindre. 

i detta scenario framträder de svenska 
svagheterna tydligare än i det förra scena-
riot. den sven ska förmågan att växla rikt-
ning är sämre än i de två jämförda länder-
na. detta beroende på längre avstånd sam-
tidigt som antalet enheter inom de flesta ty-
per av strids krafter är mindre. de svenska 
stridskrafterna är mera utspridda sett till 
den försvarsuppgift som här behandlas 
och den samlade bedömningen blir här att 
skillnaderna mellan den svenska io 2014 
och de två jämförda länderna blir större än 
i det förra scenariot. 

Även om analysen i huvudsak avser för-
mågan från organisationsbestämmande 
ma te  riel i en mobiliserad organisation kan 
det ändå konstateras att när det gäller be-

redskap har Polen fördelar med sin stora 
an del stående styrkor.

något måste också sägas om den långa 
finska landgränsen norr om den södra som 
här betraktas som prioriterad i försvars-
hänseende. risken för en georgienstöt 
över denna gräns är naturligtvis något som 
man måste beakta. detta är dock en mili-
tärgeografisk omständighet som är unik för 
finland och inte kan bli föremål för direkt 
jämförelse. denna omständighet måste na-
turligtvis beaktas när man ser på finlands 
säkerhetspolitiska situation i sin helhet. 

varför svag svensk struktur?
resultatet av den analys som här presente-
ras är att det svenska försvaret är svagare 
än det finska och betydligt svagare än det 
polska. Den dynamik som finns i flertalet 
scenarier medför att skillnaderna blir stör-
re än vad jag inled ningsvis förväntat mig. 
detta beroende på av stånd i kombination 
med litet antal stridskrafter. det mindre 
antalet organisationsbestämmande system 
synes inte kunna kompenseras av högre 
prestanda i den utsträckning som många 
hoppas och tror. 

att den polska operativa förmågan be-
döms väsentligt högre än den svenska är då 
inte för vånande. det är mera förvånande 
att den finska framstår som så pass myck-
et högre än den svenska. Till detta finns fle-
ra förklaringar. i finland liksom i Polen 
har man inte nedprioriterat de nationella 
uppgiftsställningarna för försvaret på det 
sätt som skedde i sverige. detta har fören-
ats med en mera eftertänksam reformering 
och utveckling av försvarsmaktens system 
och organisation. 

vidare framgår att, trots finlands me-
ra utsatta geografiska läge, de militär geo-
grafiska för hållandena där är gynnsam-
mare. de svenska ”militära” avstånden är 
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klart större och ställer anspråk på antal li-
kaväl som prestanda för de militära syste-
men. vanliga uttalanden, som färgar även 
den i oktober inlämnade perspektivplanen, 
är att prestanda och kvalitet är det som 
skall prioriteras. Behovet av antal kan ses 
som mindre väsentligt. 

Det finns här anledning att påminna om 
att utveck lingen av militära vär de rin gar 
under de senaste 50 åren har gått bort från 
det klassiska utnöt nings krigets systemvisa 
dueller av karaktären vinna eller försvin-
na. i stället ser man alltmer till manöver-
krig och helhetssyn på komplexa militära 
strukturer i kamp om opera tionsfrihet. det 
verkar som att den höga tilltron i sverige 
till föråldrad duellvärdering leder till bris-
tande förståelse för hur system med nivå-
er av pre standa under de högsta kan ge bi-
drag som minskar en motståndares opera-
tiva handlings frihet och ökar den egna. En 
sådan förståelse är nödvändig för att i nå-
gon mån kunna bestrida en motstån dares 
uppträdande över stora avstånd och ytor. 

i finland förefaller man ha haft större för-
ståelse för detta. Man visar således, trots 
den större förekomsten av äldre materiel, 
enligt min mening prov på ett moderna-
re helhetsperspektiv på försvarets utform-
ning. I likhet med flera andra länder har 
man gått in för en strukturutveckling som 
kan karak teri seras som high-low mix och 
som bättre kan kombinera anspråk på an-
tal och prestanda med hänsyn till be grän-
sad ekonomi. det senare gäller också Polen 
även om avstånds ar gu mentet inte är lika 
framträdande där. 

slutligen; jag är naturligtvis medveten 
om att någon större höjning av anslaget 
liksom ett vä sent ligt för bättrat utnyttjan-
de av de medel som tilldelas inte kan för-
väntas i kommande försvars beslut. Jag vill 
ändå påtala att några förbättringar är an-
gelägna bl a mot bakgrund av det som här 
förts fram. 

författaren överingenjör och ledamot av 
kkrva.
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genomgången av de tre ländernas strids-
krafter med avseende på organisationsbe-
stämmande materiel och bedömningen av 
operativ förmåga leder till den ungefärliga 
bedömning som redovisas i tabell a.1. 

i den andra tabellen, a.2 redovisas den 
bedömning som erhålls när geografin beak-
tas. första raden återspeglar operativ för-
måga med beaktande av vanligt före kom-

mande terräng samt prioriteringar till söd-
ra delen av sverige respektive finland. i 
andra raden i tabell a.2 har dessutom be-
aktats väsentliga avstånd i relevanta gräns- 
och kustavsnitt. Det höga finska värdet i 
andra raden beror således på de i jämförel-
se med den svenska geografin kortare av-
stånden i de prioriterade södra delarna av 
respektive land. 

appendix – sammanställningar från del i 

(Publicerad i KKrVAHT nr 2/2013)

sverige finland Polen

Markstridskrafter (rel sE) 100 %  140 % 250 %

Marina stridskrafter (rel sE) 100 %  70 % 150 %

flyg-, o luftstridskrafter (rel sE) 100 %  60 % 150  

samlad bedömning av hela fM (rel sE) 100 %  90 % 200 %

Tabell A.1: Stridskrafter i Sverige, Finland och Polen – Operativ förmåga m h t organisationsbestäm-
mande materiel.

Tabell A.2: Ovanstående med beaktande av geografiska omständigheter.

sverige finland Polen

förmåga i södra delen av landet,  
med hänsyn till terrängegenskaper

100 % 100 % 200 % 

ovanstående med beaktande av  
geografisk utbredning 

100 % 200 % 250 %
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det kommande försvarsbeslutet bör 
prioritera de marina förmågorna. Det finns 
flera skäl till detta. I en alltid begränsad 
ekonomi måste prioritet ges åt förband och 
kapaciteter, som kan verka i hela spektrat 
av fred, kris och krig. det kan marinen.

Östersjön är ett av världens mest trafi-
kerade hav; för sverige är det av stor vikt 
att det råder god ordning och att våra in-
tressen respekteras. svensk ekonomi är helt 
beroende av en säker sjöfart. detta kräver 
daglig övervakning och beredskap till in-
sats.

Europeiska unionen är i många avse-
enden en maritim union. dess ekonomi är 
beroende av sjöfarten och de resurser som 
finns i havet. Sverige som EU-medlem mås-
te solidariskt kunna bidra till skyddet av 
dessa intressen, som också är våra.

globaliseringen och maritimisering av 
säkerheten går hand i hand. 

I Östersjön är det marinen, och flygvap-
net, som har att möta rysslands ökande 
marina styrka redan i fred och i kris. i krig 
utgör marinen och flygvapnet vår första 
försvarslinje.

sjöförsvaret
Marinen har en speciell karaktär i och med 
att den står på två ben – den är dels en del 
av den civila maritima världen och dels en 
del av försvarsmakten. 

En sjöofficer måste ha en utbildning som 
ger honom/henne kompetens att framföra 
fartyg till sjöss där han/hon möter i stort 
sett samma problem som alla sjöfaranden 
som hårt väder och svårnavigerade far-
vatten. Sjöofficeren lyder i dessa samman-
hang under i princip samma lagar och för-
ordningar som sina civila kollegor. 

Försvar med marin tyngdpunkt
av Lars Wedin

abstract

in the next decision about the development of the swedish armed forces, the main emphasis 
should be on the navy. there are several reasons for this. in an always limited economy, 
priority must be given to forces that are useful in peacetime, crisis as well as in war. the 
Baltic is one of the busiest seas in the world and sweden has vital interests to defend here. it 
is also heavily dependent on secure sea lines of communications (slocs). the same could 
be said of the European union of which sweden is a member; sweden must be able to 
participate in securing these common interests. furthermore, in a general sense, globalisation 
goes hand in hand with the maritimisation of security. finally, it is the navy, together with 
the air force, that will, already in peacetime and at a time of crisis, meet the russian navy 
in the Baltic. In wartime, these forces form the first Swedish line of defence. This article tries 
to show what important services a modern navy can give to the general defence. But, a navy 
is bipolar in the sense that it is not only a part of the armed forces but also a part of the 
general maritime world. in this sense, the navy, together with the coast guard, have 
important missions in securing “good order at sea”. a small country like sweden cannot 
have two separate navies!

”Tårarna har en salt smak för att påminna 
avsatta härskare om det hav de negligerat”.1
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Med tanke på sveriges långa kust, den 
omfattande sjöfarten plus all annan verk-
samhet till sjöss är en samverkan mel-
lan marinen och kustbevakningen natur-
lig. den statliga utredningen Maritim sam-
verkan (sou 2012:48) konstaterar till och 
med att det ”inte [är] rationellt att ha två 
stora statliga flottor med näraliggande och 
delvis överlappande uppgifter organisera-
de i två separata myndigheter.”2

Med tanke på att ingendera är särskilt 
stor, blir behovet av samverkan desto stör-
re. kustbevakningen har nio större så kalla-
de kombinationsfartyg som kan användas 
för övervakning samt 19 så kallade över-
vakningsfartyg. de senare är emellertid allt 
för små för havsövervakning annat än i 
gott väder. kombinationsfartygen är rela-
tivt långsamma. samtliga är obeväpnade. 
sam tidigt har marinen sju korvetter, som 
mycket väl också skulle kunna lösa kust-
bevakningsuppgifter. den kompetens och 
de polisiära m fl mandat som behövs kan 
tillföras i form av kustbevakningspersonal 
ombord på marinens fartyg, vilka inte ba-
ra klarar rutinåtgärder utan också en skar-
pare situation. det borde vara självklart 
att dessa två ”flottors” verksamhet sam-
ordnas så väl som möjligt. vidare borde 
amfibieförbanden kunna, speciellt i kritis-
ka situationer, förstärka kustbevakningens 
övervakningsfartyg inomskärs. 

Men marinen är också en del av försvars-
makten. Sjöofficeren måste kunna föra sitt 
fartyg med framgång i väpnad strid mot en 
kvalificerad motståndare. Åratal av sam-
övningar med nato-förband samt övning-
ar inom ramen för brittiska flottans ut-
bildningsorganisation fost (Flag Officer 
Sea Training) har visat på förbandens hö-
ga kvalitet. operation Atalanta utanför 
somalien har också visat att svenska fartyg 
uthålligt kan lösa uppgifter långt borta.

Specifikt för de marina förbanden är att 
fartygen genom att ha all utrustning om-
bord i princip omedelbart kan gå från öv-
ning till skarp insats, till och med strid.

Problemet är att marinen har nedpriori-
terats i ett antal år – behovet av förnyelse 
är mycket stort. vi kommer längre fram att 
visa på vad en sådan förnyelse skulle kun-
na innebära.

Men först måste vi placera in de marina 
uppgifterna i sitt strategiska sammanhang.

geopolitiska utgångspunkter
globaliseringen utgör den viktigaste geo-
politiska förändringen sedan det kalla kri-
gets slut. De transnationella flödenas om-
fattning har formligen exploderat och där-
med har det ömsesidiga beroendet mellan 
stater, organisationer och människor ökat 
enormt. Miljöproblem och resursbrist ut-
gör globala utmaningar. antalet migranter 
beräknas t ex öka från dagens 240 miljoner 
till 450 miljoner mot 2050. Mot 2040 räk-
nas världens befolkning ha ökat med 25 % 
relativt idag och då omfatta 8,8 miljarder 
människor.3

den arabiska våren har förbytts i höst. 
rent generellt ökar spänningarna mellan 
religiösa och etniska grupper. de europe-
iska paradigmen om rättstatens principer, 
jämlikhet mellan män och kvinnor m.m. 
förkastas allt mer. 

konkurrensen från icke statliga organi-
sationer tvingar stater att anpassa sig och 
försvagar den internationella rätten med 
anor från Westphaliska freden.

nära hälften av medlemsstaterna i fn 
kan karaktäriseras som ”kollapsade” eller 

”sviktande” stater. dessa har svårt att upp-
rätthålla sina territorier och ta hand om si-
na befolkningar. de blir lätt tillhåll för or-
ganiserad brottslighet och terrorism.4 dessa 
geopolitiska förändringar medför stora ris-
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ker för konflikter på grund av resursbrist, 
demografiska ojämlikheter, klimatföränd-
ringar, brottslighet med mera.5 terrorism, 
cyberbrottslighet, pirater och smuggling av 
droger, vapen och människor är problem 
som bara växer.

samtidigt försvagas Europa relativt om-
världen såväl när det gäller mjuk (ekono-
mi, ideologi m m) som hård (militär) makt. 
antingen man ser till natos eller Eu:s ge-
mensamma säkerhets- och försvarspolitik 
blir försvarsförmågan allt lägre i den eko-
nomiska krisens och det politiska ointres-
sets spår. all rationalitet talar för att stater-
na försöker rationalisera genom samarbete 
så att man får mer ”pang för pengarna”. 
Men så sker inte – än i varje fall.

av detta resonemang kan man dra åt-
minstone två slutsatser av betydelse för det 
svenska försvaret. som starkt globaliserat 
land kan vi inte isolera oss från denna oro-
liga omvärld och vi kan inte förvänta oss 
att andra kratsar kastanjerna ur elden för 
oss. 

Havet 
den globaliserade världen beskrivs ofta 
som gränslös. detta gäller i all synnerhet 
för den maritima arenan. Ett exempel: när 
Japan drabbades av tsunamin tvingades fa-
briker som tillverkade kretskort att stänga. 
Eftersom dessa behövdes i den europeiska 
bilindustrin blev konsekvenserna snabbt 
kri tiska. svensk säkerhet är på samma sätt 
beroende av det globala skeendet genom 
vårt beroende av säkra sjötransporter. glo-
ba liseringen innebär en maritimisering av 
säkerheten!

havet täcker 70 % av jordens yta och 
en tredjedel av dess befolkning bor inom 
100 km från kusten.6 som jämförelse kan 
nämnas att en fartygsburen kryssningsro-

bot som usas Tomahawk har en räckvidd 
är 1 250-2 500 km beroende på version.

havet utgör den transportled på vil-
ken världshandeln bygger. Beroende på hur 
man räknar (volym, vikt eller värde) går 
mellan 80 och 90 % av världshandeln på 
omkring 74 000 handelsfartyg (om mer än 
500 ton). Med dagens princip just-in-time 
har företagen endast små lager; en stor del 
av dessa är i verkligheten under transport 
till sjöss.7

transportmängden bara ökar – med en 
dip i samband med den ekonomiska krisen 
från 2008: från 1 miljard ton 1960 till 8,3 
miljarder 2010.8 olja och gas utgör en tred-
jedel av den till sjöss transporterade voly-
men och är därmed den vara som svarar 
för huvuddelen av transporterna till sjöss.

handelsfartygens storlek ökar. idag 
tar de största containerfartygen uppemot 
14 000 tjugofotscontainrar och de största 
tankfartygen tar 400 000 ton last; det se-
nare anses emellertid för närvarande vara 
den tekniskt maximala storleken.9

Eu har en starkt maritim prägel och har 
därför potential att bli en viktig maritim 
aktör. Eu:s sammanlagda BnP är till 40 % 
beroende av havet. 90 % av utrikeshan-
deln och 40 % av de interna transporter-
na sker på köl. Maritima transporter och 
därmed förknippade aktiviteter sysselsät-
ter 1,5 miljoner människor. totalt var det 
580 000 fartygsrörelser inom medlemssta-
terna territorialhav.10 Eus sammanlagda 
kust är 95 000 km lång med hundratals 
hamnar. i den så kallade Blåboken skri-
ver Europeiska kommissionen: ”havet är 
Europas livsnerv. Europas hav och kuster 
är centrala för kontinentens välmåga och 
välstånd – de är Europas handelsvägar, kli-
matreglerare, livsmedel-, energi- och re-
surskällor och populära områden för bo-
sättning och rekreation”.11



73

ANALYS & PERSPEKTIV

Beträffande den svenska sjöfarten skri-
ver regeringen bl a: ”sverige är i hög grad 
beroende av sjöfart. Med en av Europas 
längsta kuststräckor och ett brett nät av 
hamnar, svarar sjöfarten för den domine-
rande delen av transporterna i den svenska 
utrikeshandeln – ca 90 procent mätt i vo-
lym eller knappt 168 miljoner ton – och för 
54,7 miljoner personer i resor i färjetrafiken 
till våra grannstater. den svenska sjöfarts-
näringen har stor betydelse för svensk han-
del och svenska exportmöjligheter.”12 Även 
om göteborg är vår viktigaste hamn är 
kustsjöfarten längs östersjökusten – fram-
för allt på stockholm – av mycket stor be-
tydelse: under 2012 anlöptes svenska ham-
nar av 82 400 fartyg!13 

vad som är mindre känt är att också 
världens datakommunikation går via ha-
vet; 90 % av denna går nämligen genom fi-
berkablar på havsbottnen. dessa är sårba-
ra främst i närheten av kust.

Men sjötransporterna är inte bara av 
godo. havet utnyttjas också som trans-
portväg för en mängd illegala aktiviteter. 
viktigast är den omfattande smugglingen 
av droger, vapen och människor. dessa ak-
tiviteter underlättas genom att gods huvud-
sakligen transporteras i containrar, som är 
tidsödande att kontrollera. härtill kommer 
problemet med svaga stater som inte kan 
kontrollera vad som händer på deras ter-
ritorialhav. Ekonomiskt mest betydelsefull 
torde narkotikasmugglingen vara – och 
speciellt då kokainsmugglingen från syd- 
och Mellanamerika. 

huvuddelen av alla transporter till sjöss 
är rent civila även om de fyller en väsent-
lig strategisk funktion för ekonomin. Men 
sjötransporter är naturligtvis också av stor 

– eller till och med avgörande – betydel-
se för militära operationer. tung materiel 
som stridsvagnar transporteras med för-
del på havet. Ett amfibiefartyg som fran-

ska Mistral kan ta ett halvt regemente med 
tung materiel under lång tid medan en c-17 
globemaster bara kan ta motsvarande 154 
soldater med personlig utrustning. 

havet är också farligt. hårt väder och 
svårnavigerade farvatten har alltid tagit 
tull av sjöfarten. förr var det i första hand 
ett ekonomiskt och humanitärt problem; 
idag tillkommer konsekvenserna för miljön. 
hoten kommer inte bara från naturen ut-
an också från pirater och terrorister. under 
2011 rapporterades 544 fall av piratat-
tacker eller väpnat rån mot fartyg till iMo 
(International Maritime Organization), vil-
ket innebar en ökning med mer än 11 % i 
förhållande till 2010. 

hamnarna med sin viktiga infrastruk-
tur utgör övergången mellan hav och land. 
det är lika viktigt att fartygen säkert kan 
anlöpa dem och snabbt lossa sin last som 
att denna utan fördröjning kan fraktas vi-
dare. och vice versa. denna logik sätts 
på sin spets i projekt som Eu:s projekt 
Motorvägar till sjöss.14 En sådan motor-
väg utgörs av ett transportnätverk av dörr-
till-dörr typ och är avsedd att ge regelbun-
den, säker service av hög kvalitet och med 
hög turtäthet. allmänt skall nätverket kun-
na ta över en avsevärd del av den förvän-
tade ökningen av godstransporter inom Eu 
samt ge förbättrad åtkomst till de delar av 
Europa som ligger perifert eller på öar. 

Men havet är inte bara transporter utan 
också resurser. den mest kända resursen är 
givetvis fisket som har uråldriga anor. Idag 
odlas hälften av den fisk som konsume-
ras. Totalt sysselsätter fisket dag 45 mil-
joner människor och står för 15 % av de 
proteiner som jordens befolkning behöver. 
Det rovfiske som sker särskilt på svaga sta-
ters territorialhav är ett stort hot mot bå-
de folkförsörjning och fiskebestånd. Dessa 
stater behöver hjälp att värna sina intres-
sen.
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En annan typ av resurs kommer från ha-
vet självt: elektrisk energi från vind-, våg- 
och strömdrivna kraftverk. utanför Öland 
finns redan en vindkraftspark och nu pla-
nerar Eon att få bygga upp till 300 kraft-
verk i området.15

viktigast är givetvis gas och olja. idag 
sker en tredjedel av världens oljeproduk-
tion från någon av de cirka 17 000 platt-
formar som finns; varje år tillkommer 400 
nya installationer.16 den snabbaste ökning-
en avser installationer som arbetar på djupt 
vatten; mer än 1 000 m. investeringarna be-
räknas öka med 90 % under tiden 2012–
2016.  En tredjedel av världsproduktionen 
av olja kommer från installationer offsho-
re och 40 % av nyupptäckta resurser finns 
på havsbottnen.17

Med allt större andel viktig infrastruk-
tur till sjöss växer också skyddsbehoven.

nya rikedomar och nya sätt att produ-
cera varor blir möjliga allt eftersom tekni-
ken medger att människan kan arbeta på 
allt större djup. På havsbottnen finns ock-
så viktiga mineraler. här kan särskilt näm-
nas förekomsten av jordmetaller, nödvän-
diga för elektronikindustrin. 

turism och fritidsverksamhet är knap-
past verksamheter som normalt förekom-
mer i strategiska diskussioner. Men områ-
det har utomordentligt stor ekonomisk be-
tydelse. Mer än 400 miljoner passagerare 
passerar exempelvis årligen Europas ham-
nar, fartyg och färjelinjer. Östersjön är ett 
av de mest populära målen för kryssnings-
fartyg med 350 kryssningsfartyg som årli-
gen gör 2 100 hamnbesök.

de stora färjorna ställer mariner och 
kustbevakningar inför potentiellt mycket 
stora problem: hur rädda passagerare och 
besättning på ett brinnande kryssningsfar-
tyg fritt till sjöss med åtskilliga tusen män-
niskor ombord? vi minns Estonia – och då 

hade ändå marinen ett fungerande helikop-
terväsende. 

allteftersom resurserna till lands mins-
kar så ökar det strategiska värdet av resur-
serna i havet. tekniken gör dessa allt mer 
lättillgängliga. Här finns uppenbara risker 
för konflikter även om synbarligen värde-
lösa kobbar och skär. orsaken är förstås 
att dessa genererar ekonomiska zoner och 
kontinentalsocklar. 

Maritim terrorism blir ett ökande pro-
blem. sjöfart i trånga farleder som vid 
röda havets utlopp (Bab-el-Mandeb) är 
relativt lätt att anfalla. installationer för 
vinkraft, olje- och gasutvinning, gruvdrift 
på havsbottnen samt datakablar är alla po-
tentiellt lukrativa mål. Man får inte glöm-
ma att västvärldens ekonomi är ett av al-
Qaidas huvudmål.18 Maritim terrorism, pi-
rater och organiserad brottslighet är starkt 
förbundna av ekonomiska skäl. 

hittills har marina stridskrafter nor-
malt haft som huvuduppgift att försva-
ra – eller anfalla – kommunikationerna till 
sjöss. detta räcker inte längre. havet med 
sina resurser och sin infrastruktur blir nu 
skyddsvärt i sig.

Östersjön
Östersjön är marinstrategiskt mycket vik-
tigt. varje dag rör sig 2 000-3 000 fartyg 
på detta hav. omkring 50 000 fartyg pas-
serar årligen Östersjöutloppen. vår öster-
sjökust är cirka 2 400 km lång. 

av östersjöstaterna är det bara danmark, 
sverige och tyskland som har kust mot 
nordsjön. för övriga är östersjöutloppen 
just utloppen i bestämd form. ryssland 
har visserligen andra kuster men Östersjö-
trafiken är av vital betydelse och tar cirka 
40 % av den ryska utrikeshandeln. härtill 
kommer den kända gasledningen North 
Stream från finska viken till tyskland.
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för sverige är det av utomordentlig be-
tydelse att det råder ”god ordning till sjöss” 
i Östersjön. här har sjöförsvaret, mari-
nen och kustbevakningen i samverkan, en 
självklar uppgift.

Östersjön utgör också den viktigaste 
ryska transportleden från hemlandet till 
enklaven kaliningrad. rysslands geopoli-
tiska läge i Östersjön är knappast fördel-
aktigt med bara två utlopp: finska viken 
och kaliningrad. området däremellan är 

”nato-land” och därigenom, ur rysk syn-
vinkel, ett potentiellt hot. Här finns en up-
penbar konfliktanledning.

kaliningrad är åter en viktig marin 
bas. Enligt tillgängliga uppgifter grup-
perade ryssland markroboten Iskander 
(nato: SS 26 Stone) och luftvärnsroboten 
S400 Triumf (nato: SA 20) i kaliningrad 
under 2012. Man har i alla fall hotat att 
göra det. Den ryska östersjöflottan har 
tre ubåtar samt 11 fregatter och korvet-
ter. Övervattensfartygen har sjöroboten 
SSN-22 Sunburn. Det finns också 11 am-
fibiefartyg och en marininfanteribrigad. 
Planer finns att tillföra 30 korvetter typ 
Steregushcy till Östersjön och svarta ha-
vet. dessa fartyg med sina kanoner om 100 
mm och sjöroboten SS-N-25 Switchblade 
blir, på papperet i alla fall, Östersjöns kraf-
tigaste.19 Kanske får vi också här se amfi-
biefartyg typ franska Mistral!

i den svenska retoriken brukar alltid sä-
gas att ”ryssland rustar upp från en myck-
et låg nivå”. Jovisst, det är sant relativt 
läget under det kalla kriget. Men det in-

tressanta är den relativa styrkan. och det 
svenska försvaret, inte minst marinen, är 
nedrustat till ”en mycket låg nivå”. 

i kungl krigsvetenskapsakademiens bok 
Till bröders hjälp20 finns en omfattande mi-
litärstrategisk diskussion om de tänkbara 
konsekvenserna av denna arsenal i sam-
band med en baltisk kris. i sammandrag 
betyder den att ryssland med utgångs-
punkt från kaliningradområdet kan skära 
av natos förbindelser med Baltikum, sär-
skilt om man tidigt tar gotland och/eller 
skaffar sig tillgång till svenska hamnar och 
flygfält.

nu får detta scenario betraktas som 
osannolikt – men inte omöjligt! det är än-
då tydligt att ryssland har vitala intres-
sen i Östersjön och att det är sjöförsvaret 
och flygvapnet som i alla lägen – fred, kris 
och krig – är de första att möta ryssland. 
förhoppningsvis sker detta i samarbete 
kring säkerheten till sjöss men möjligen ex-
isterar också i mer konfrontatoriska sam-
manhang. vår dagliga närvaro – kvanti-
tativt och kvalitativt – torde ha avgöran-
de betydelse för rysslands uppfattning om 
vår (potentiella) styrka. och ryssland är 
ett land som fortfarande lägger stor vikt 
vid militär makt!

marina uppgifter 
av resonemanget ovan framgår förhopp-
ningsvis att den maritima arenan är av vi-
tal betydelse för svensk säkerhet. detta 
gör sjöförsvaret till en omistlig del av den 
svenska säkerhetslösningen. vi skall nu 

ryska robotar

SS 26 Stone: 50 – 500 km (ballistisk), kärnvapen eller konventionell stridsdel, mobil.
SA 20: 120 km mot kryssningsrobotar, 400 km mot flygplan, mobil.
SS-N-22: 120 km, Mach 3.0 – 2.2.
SS-N-25: 130 km, Mach 0, 8.
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koncentrera oss på marinen med sikte på 
nästa försvarsbeslut. vi ska diskutera vilka 
uppgifter marinen skulle kunna lösa givet 
ett positivt försvarsbeslut. detta sker ge-
nom att vi presenterar ett smörgåsbord av 
förmågor som den svenska marinen skulle 
kunna skaffa. 

Ett negativt utfall av försvarsbeslutet 
kräver ingen större analys: om 10–15 år 
finns ingen marin.

nu kommer läsaren att invända att det 
som här anförs inte är realistiskt givet den 
svenska försvarsekonomin. detta är kan-
ske rätt men det är också en avvägningsfrå-
ga – och som denna artikel försöker visa är 
det hög tid att väga om försvarsekonomin 
till förmån för de marina stridskrafterna. 
Än en gång, vi diskuterar vad som skulle 
kunna åstakommas. för att ta ett exempel: 
är det orealistiskt med fregatter? nej na-
turligtvis inte; kan norge kan väl sverige?

Veta och förutse

kunskap är grunden för allt agerande. 
Man kan särskilja tre tidsperspektiv: lång 
sikt, medellång sikt och nu. 

för det långsiktiga perspektivet behövs 
forskning – strategisk, teknisk samt om ha-
vet som miljö. i enlighet med den så kal-
lade tolgforsdoktrinen – en försvarspoli-
tisk variant på fukuyamas tes om histori-
ens slut21 – har försvarsforskningen till stor 
del lagts ned. Bortsett från att vi nu ligger 
efter omvärlden kunskapsmässigt så har 
vårt värde som samarbetspartner minskat. 
oavsett försvarspolitisk inriktning måste 
forskningen återupprättas!

för det medellånga perspektivet är un-
derrättelsetjänsten nödvändig. Marint gäl-
ler det att hålla reda på utvecklingsten-
denser, övningsmönster etc. i närområdet – 
främst Östersjön. detta kräver fartyg som 

kan övervaka och följa verksamhet över 
lång tid.

i det korta perspektivet gäller det att ha 
en lägesbild – en så kallad rMP (Recognized 
Maritime Picture) i syfte att skapa vad man 
kallar Maritime Situational Awareness.22 
utan lägesbild går det inte att genomföra 
några planmässiga insatser till sjöss. ”utan 
spaning – ingen aning” som våra spanings-
flygare sa under det kalla kriget. Här pågår 
ett intressant samarbete dels inom ramen 
för Eu. rådet har uttalat sitt stöd för ut-
vecklingen av ett gemensamt informations-
system. två pilotprojekt – Bluemassmed 
för Medelhavet och Marsuno för nordsjön 
och Östersjön – har framgångsrikt avslu-
tats.23 I Östersjön finns SUCBAS, ett sam-
arbete mellan alla mariner utom den rys-
ka.24 Men övervakningen till sjöss är åt-
minstone delvis beroende av att fartygen 
använder ais (Automatic Identification 
System som bygger på transpondrar). i öv-
riga fall krävs närvaro till sjöss från sjöför-
svarets sida. 

Ett örlogsfartygs ledningssystem kan in-
tegreras i ett nationellt eller internationellt 
övervakningssystem. Givetvis finns här 

”brandväggar” av sekretesskäl – egna ubå-
tars positioner till exempel.

havet är inte bara havsytan. som fram-
gått blir aktiviteterna under ytan allt vikti-
gare. Endast marinen – och då främst med 
ubåtar – kan övervaka området under ytan. 
En ubåt har också förmåga att avspana ett 
mycket stort område på ytan och då också 
att identifiera fartygen.

Moderna örlogsfartyg kan också för-
ses med mycket god förmåga att luftspa-
na och leda flygverksamhet. Under ope-
ration Unified Protector (libyen) kunde 
t ex de nya franska fregatterna av klassen 
Aquitaine utöva kontroll över luftrummet 
och därigenom, genom sin längre uthållig-
het, vara ett utmärkt komplement till flyg-
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buren ledning (aWacs25).26 Ett örlogsfar-
tyg kan alltså verka som en mobil luftför-
svarscentral!

Avskräcka eller avhålla

”avskräcka” får lätt betydelsen ”kärnva-
penavskräckning”. och vi kommer inte att 
föreslå att sverige skall skaffa kärnvapen. 
termen ”avhålla” är därför kanske bättre. 
avhålla är en virtuell strategi som bygger 
på perceptioner. den är också defensiv.

under det kalla kriget skulle försvaret 
vara ”krigsavhållande genom sin styrka”. 
detta är en sanning som gäller alltjämt. 
Men styrkan måste visas. detta görs ge-
nom deltagande i internationella övningar 
och operationer – givet förstås att man del-
tar med kvalificerade enheter med välutbil-
dade och välövade besättningar. lika vik-
tigt är den marina närvaron till sjöss. det 
är i det dagliga mötet med andra östersjö-
staters sjöstridskrafter som det skapas res-
pekt – eller inte – för våra stridskrafter. 

samma resonemang kan föras beträffan-
de den mer fredsmässiga uppgiften att hål-
la god ordning till sjöss. Precis som polisö-
vervakning av våra vägar förhoppningsvis 
innebär färre trafiköverträdelser så krävs 
närvaro av sjöförsvaret till sjöss och i skär-
gårdar.

Förebygga

liksom ”avhålla” är ”förebygga” en vir-
tuell strategi som bygger på perceptioner. 
skill naden är att den är offensiv.

inom ramen för god ordning till sjöss 
finns en lång rad uppgifter av rutinkaraktär 
som sjöförsvaret måste sköta. leder skall 
underhållas, fartygs sjövärdighet kontrol-
leras etc. 

den viktigaste förebyggande åtgärden av 
försvarskaraktär är att sverige har förmåga 
att försvara sig självt. genom solidaritets-

förklaringen har sverige uttryckt sin vil-
ja att komma Eu-medlemmar och nordis-
ka stater till hjälp vid ett angrepp mot de-
ras territorium. det är en offentlig hemlig-
het att det främst är Baltikum som avses. 
de strategiska möjligheterna har utretts av 
kkrva i den ovan nämnda boken Till brö-
ders hjälp. här visas tydligt vikten av att 
nato, som kommer att vara huvudaktör 
på den ”försvarande sidan”, har tillgång 
till svenskt territorium: luftrum, flygfält, 
hamnar och skärgårdar. för sjöterritoriet 
behövs inget tillstånd i enlighet med prin-
cipen om ”rörelsefriheten till sjöss” fast-
lagd i den internationella havsrätten. för 
ryssland blir det givetvis av största bety-
delse att hindra detta utnyttjande. Ett för-
svar som inte inger respekt riskerar att leda 
till en kapplöpning om tillgång till svens-
ka resurser.

Men ett starkt marint försvar kan tvärt-
om verka aktivt förebyggande vid en bal-
tisk kris. Örlogsbesök är ett enkelt sätt att 
visa stöd för det besökta landets suveräni-
tet. Övningar med baltiska och andra sta-
ters mariner visar på vilja och förmåga att 
komma dem till hjälp om så skulle behö-
vas. vid en kris skulle denna verksamhet 
bli mycket viktig. Örlogsfartygens uthållig-
het och mobilitet gör att de relativt lätt kan 
dra sig ur om situationen så skulle kräva. 

i internationella insatser ger havsrät-
ten möjlighet till tidig närvaro till sjöss i 
krisområdet. och detta långt innan något 
mandat eller internationell operationsplan 
är färdigförhandlad. om situationen stabi-
liseras eller operationen av andra skäl inte 
blir av så är ingen skada skedd. de insat-
ta förbanden har bara fått ytterligare sjö-
vana. 

En sådan stabiliserande närvaro kan 
upprätthållas under lång tid samtidigt som 
man signalerar beredskap att ingripa. 
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när detta skrives har us navy förstärkt 
sin närvaro i Medelhavet med ytterligare 
en kryssningsrobotbestyckad jagare i sam-
band med händelseutvecklingen i syrien. 
syftet är givetvis att pressa regimen assad. 
Man hade naturligtvis lika gärna kunnat 
skicka en ubåt (vilket man kanske har) 
men eftersom ubåten är dold ger den inte 
alls lika stor signaleffekt som ett övervat-
tensfartyg. 

Skydda

Det finns ett antal aspekter på begreppet 
”skydda”. som tidigare påpekats är skyddet 
av kommunikationer till sjöss själva grund-
uppgiften för sjöstridskrafter. Men idag 
måste denna uppgift utökas till att också 
omfatta kritisk infrastruktur till sjöss.

i grunden behöver sjöfart och infrastruk-
tur skydd mot olyckor och haverier av oli-
ka slag. härtill kommer skyddet mot ter-
rorism och andra olagliga handlingar. här 
har man krånglat till begreppen genom 
att införa begreppet sjöfartsskydd, som i 
sin tur kommer från IMO:s definition av 
maritime security. sjöfartsskyddet är reg-
lerat i förordning (2004:283). sjöfarts-
verket är ansvarigt för frågan medan 
kustbevakningen kan sägas ha det operati-
va ansvaret för övervakning och genomför-
andet. rikspolisstyrelsen ansvarar för even-
tuella ingripanden och kan här använda sig 
av den nationella insatsstyrkan (ni). Men 
kustbevakningens fartyg är obeväpnade 
och ni har inga fartyg och knappast någon 
vana vid insatser till sjöss. detta problem 
får emellertid sin lösning om tanken på sjö-
försvaret genomförs, eftersom marinen och 
kustbevakningen då kan samverka med ni 
med stöd av lagen (2006:343) om hante-
ringen av storskaliga terroristattacker.

Men marinen har också uppgifter att 
skydda sjöfart enligt ikfn (förordning 

(1982:756). här föreskrivs bland annat att 
för svarsmakten skall skydda svenska far-
tyg och luftfartyg inom svenskt territorium 
samt på eller över fritt hav samt medverka 
vid kontroll av sjöfarten och luftfarten in-
om svenskt territorium. Marinen kan allt-
så delta i en internationell operation och då 
skydda svensk sjöfart i exempelvis röda 
havet så länge detta sker på fritt hav.

i kris och krig blir situationen naturligt-
vis mycket enklare ur rättslig synvinkel och 
mycket svårare ur militär sådan. skyddet 
av sjöfart längs svenska kusten blir snabbt 
en viktig uppgift i en krissituation – inte 
minst kommer försäkringsbolagen att krä-
va god förmåga i detta avseende. 

Förstärkning av det närmast obefintli-
ga försvaret på gotland i en krissituation 
kommer att kräva fartyg med kvalifice-
rat områdesförsvar mot flyg, övervattens-
fartyg och ubåtar. detta gäller givetvis än-
nu mer om svenska förband skulle skep-
pas över till Baltikum. i det senare fallet får 
man dock anta att så skulle ske endast in-
om ramen för en större internationell, san-
nolikt nato-ledd, operation. gotland däre-
mot, får vi nog förstärka själva.

vi nämnde ovan att moderna fregatter 
kan ges mycket god luftspaningsförmåga. 
detta innebär också att de kan ges kvali-
ficerade luftförsvarsuppgifter. En luftför-
svarsfregatt skulle exempelvis kunna för-
stärka det markbaserade luftförsvaret och 
jaktflyget vid försvaret av särskilt viktiga 
områden – exempelvis gotland.

skyddet av sjöfarten längs våra kuster 
är givetvis en huvuduppgift. Men eftersom 
sverige är beroende av den europeiska – 
och den globala – sjöfarten bör vi också ha 
förmåga att kunna delta i skyddet av den-
na. så sker nu utanför somalia, men kan 
i en framtid mycket väl koma att krävas i 
andra områden. redan nu diskuteras ex-
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empelvis behovet av en skyddsoperation i 
guineabukten. 

internationella insatser kräver uthålliga 
fartyg och besättningar. Än så länge är det 
emellertid inte fråga om militärt kvalifice-
rade motståndare – men detta kan ändras. 
däremot ställer denna uppgift krav på an-
tal. antag att vi sänder iväg två korvetter 
till indiska oceanen – då är 40 % av vå-
ra kvalificerade övervattensfartyg inte till-
gängliga vid en snabbt uppblossande kris.

Intervenera

den naturliga fortsättningen på en stabi-
liserande närvaro – om denna misslyckas 

– är intervention. de ovan nämnda ameri-
kanska jagarna skulle sätta in kryssnings-
robotar mot mål som har med syriens för-
måga att använda kemiska vapen att göra. 
detta skulle vara ett klassiskt fall av vad 
som kallas styrkeprojektion: påverka ett 
land med vapensystem från sjön. 

styrkeprojektion kan också innebära 
understöd med markstridskrafter, artille-
ri, flyg och helikoptrar från fartyg. Under 
libyenkrisen genomförde franska armé-
helikoptrar med stor framgång anfall från 
amfibiefartyg av Mistral-klass. andra vari-
anter är ledning, telekrig och evakuering av 
skadade eller av civilbefolkning. det strids-
stödsfartyg som planerades för några år så-
dan skulle kunnat genomföra sådan verk-
samhet. detta är alltså ingen förmåga som 
det skulle vara omöjlig för sverige att skaf-
fa.

det bör betonas att denna typ av förmå-
ga också har stor användning vid katastro-
fer. Eftersom, som nämnts, 70 % av jor-
dens befolkning bor relativt nära havet är 
det också ofta naturligt att hjälpen kom-
mer från havet. Men hamnar är då ofta ut-
slagna varför det krävs en amfibisk förmå-
ga. Här skulle vårt amfibieförband kunna 

göra stor nytta eftersom de är specialisera-
de på att arbete i övergången mellan land 
och hav. 

Men intervenera gäller också till sjöss. i 
fred handlar det om att stoppa smuggling, 
terror- och pirathandlingar. i krig gäller det 
att hindra att en anfallande får ”fast fot” 
på marken. liksom under det kalla kri-
get gäller det då att kunna stoppa angripa-
rens sjötransporter, vilket måste göras från 
havet och luften i samverkan. visst kom-
mer en angripare idag och imorgon att ha 
tillgång till helikoptrar med mycket läng-
re räckvidd. Men dels är dessa sårbara för 
insatser från moderna fartyg med luftför-
svarsförmåga och dels måste även i framti-
den tungt underhåll komma sjövägen.

Sammanfattning

Marinen kan ges förmåga att fylla ett 
mycket brett spektrum av uppgifter under 
fred, kris och krig. några förmågor liknar 
de som krävdes under det kalla kriget. Men 
teknikens utveckling gör att framtidens ma-
rin kan fylla en mycket större spektrum av 
uppgifter. och inom ramen för sjöförsva-
ret är marin förmåga ett viktigt tillskott till 
kustbevakningen framför allt i mer kritis-
ka situationer. Men även ”till vardags” kan 
det nära samarbetet inom det framtida sjö-
försvaret skapa betydande synergieffekter.

en nordisk sjöstyrka?
På senare år har det nordiska samarbe tet 
fått allt större politisk aktualitet. Egen-
domligt nog verkar intresset främst gälla 
flyg- och markstridskrafter. Med tanke på 
det nordiska områdets marina prägel bor-
de en nordisk sjöstyrka vara ett naturligt 
och enkelt steg, som i huvudsak skulle kun-
na förverkligas med hjälp av redan befint-
liga resurser.
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att fördjupa det nordiska samarbetet är 
ett långsiktigt svenskt intresse. En nordisk 
styrka bidrar till detta mål genom att ge 
soldater och sjömän från de olika länderna 
tillfälle att under längre tid arbeta och öva 
tillsammans. Ett beslut om att sätta upp en 
sådan styrka ger också en stark signal om 
nordisk vilja att samarbeta och ta gemen-
samt ansvar. 

utbildning och övning i multinationel-
la förband gör det möjligt att på ett effek-
tivare sätt utnyttja dyra investeringar i ut-
bildningsanläggningar etc. Multinationell 
utbildning möjliggör också övning i större 
förband än vad som är möjligt nationellt. 
vidare skapas en viss möjlighet till specia-
lisering staterna emellan. denna möjlighet 
måste emellertid utnyttjas med försiktig-
het eftersom alla suveräna stater behöver 
en rimligt balanserad nationell förbands-
struktur för att kunna hantera olika idag 
svårförutsebara hot.  

En nordisk sjöstyrka borde vara enk-
lare och billigare att skapa än nordiska 
markstridsförband vilket ibland diskute-
ras. Eftersom örlogsfartyg är autonoma en-
heter är det enkelt att föra samman enhe-
ter från olika länder. fartyg är rörliga och 
övar redan nu i stor utsträckning på inter-
nationellt vatten. tack vare principen om 

”havets frihet” skulle en nordisk styrka lätt 
kunna dras samman under den tid som be-
hövs. genom örlogsbesök i samband med 
gemensamma övningar skulle den önskade 
politiska signalen om nordisk enhet mani-
festeras. inom ramen för Partnerskap för 
fred eller Eu skulle också en sådan styrka, 
när den väl blivit operativ, kunna samöva 
med t ex baltiska och ryska förband. 

att blanda soldater från olika stater med 
olika språk, lagar och reglementen i en och 
samma enhet är ett uppenbart problem, 
som kräver lång tid av rutinmässigt samar-
bete att klara av. Bataljon är normalt den 

lägsta förbandsnivå inom markstridskraf-
terna som kan uppträda självständigt. när 
det gäller örlogsfartyg är däremot redan ett 
ensamt fartyg en självständig enhet – det 
har ombord all utrustning och all personal 
som behövs för att kunna öva och genom-
föra olika uppdrag. taktiska fartygsför-
band kan därför relativt enkelt sättas sam-
man allt efter behov. det faktum att ma-
rinens förband nu är bemannade med yr-
kesfolk innebär givetvis en stor förenkling 
i förhållande till tidigare då mycket kraft 
fick läggas på grundläggande utbildning.

kraven på samövning är naturligtvis 
starkt beroende av vilka uppgifter som för-
bandet kan tänkas lösa. det är självklart 
en väsentlig skillnad mellan att å ena si-
dan t ex delta i Atalanta eller röja minor i 
Baltikum och å andra sidan att deltaga i en 
direkt krigsinsats mot en modernt utrustad 
och utbildad fiende. Nu är det alltid svårt 
att förutse hur stort hotet mot en freds-
främjande insats kan bli. här ger sjöstrids-
krafternas rörlighet stora fördelar. att dra 
ur en mekaniserad bataljon från en freds-
bevarande insats som håller på att gå snett 
är ett omfattande företag (jfr planerna för 
urdragning av unProfor 1994–1995) 
medan det av uppenbara skäl är väsentligt 
enklare att flytta sjöstridskrafter från ett 
hotat område. 

En nordisk sjöstyrka skulle bli en tydlig 
manifestation av den svenska solidaritets-
förklaringen.

En nordisk sjöstyrka bör inlednings-
vis övas för insatser på låg hotnivå i för-
sta hand i vårt närområde. En typisk skarp 
uppgift vore att gemensamt genomföra min-
röjningsuppgifter i Östersjön. sjöräddning 
och havsövervakning vore andra lämpliga 
initiala uppgifter för sjöstyrkan att utbil-
da och öva mot. allt eftersom erfarenheter 
vinns kan ambitionen ökas. 



81

ANALYS & PERSPEKTIV

den nordiska sjöstyrkan skulle bestå av 
ett mindre antal fartyg från de olika nordis-
ka länderna. utöver fartyg skulle också ett 
amfibiekompani kunna ingå. Härtill kom-
mer en liten gemensam stab för planering 
och genomförande av övningar och verk-
liga uppgifter. inledningsvis kan man börja 
med ett litet antal enheter för att när erfa-
renheter vinns öka antalet. totalt sett skul-
le de nordiska länderna därigenom kunna 
skapa en liten men allround och vältränad 
styrka. ur denna skulle sedan Task Groups 
kunna organiseras inför verkliga freds-
främjande insatser när så behövs.

Erfarenheterna från genomförd interna-
tionell verksamhet visar att våra sjöstrids-
krafter har förmåga att ingå i multinatio-
nella förband och att vi har officerare som 
kan leda dem. Fartygen finns redan – eller 
måste ändå nyanskaffas – varför det speci-
fika investeringsbehovet borde vara myck-
et lågt. den önskvärda politiska signalen 
om nordiskt samarbete och ansvarstagan-
de skulle därigenom kunna förverkligas 
till ett lågt pris och huvudsakligen organi-
satoriska åtgärder. styrkan skulle ha såda-
na uppgifter som de nordiska länderna har 
särskilt god förmåga att utföra – verksam-
het kustnära och i randhav.  

avslutning
Marinen är nu på väg in i den värsta kri-
sen sedan flottan började återuppbyggas på 
1870-talet. om ingenting görs kommer vi 
att tappa förmågan att skydda våra vitala 

intressen till sjöss. och den kommer inte 
att kunna återuppbyggas med mindre än 
att det satsas mycket stora resurser under 
lång tid. vi minns utbåtskränkningarna – 
oavsett debatten om intrångens syfte och 
härkomst vet vi att det tog över tio år av 
mycket stora ansträngningar att återupp-
bygga den förlorade förmågan.

Å andra sidan ger teknikutvecklingen 
marinen stor potential i det framtida för-
svaret – det som försvarsbeslutet handlar 
om. Marinen kan erbjuda rörliga, uthålliga 
stridskrafter med stor verkansförmåga i al-
la dimensioner. Bara marinen kan försvara 
våra livsviktiga intressen till sjöss. Marin 
förmåga behövs dessutom dagligen inom 
ramen för sjöförsvaret.

Marinen utgör också den försvarsgren 
som lättast kan integreras med andra län-
ders förband. här har föreslagits bildan-
det av en nordisk sjöstyrka. Moderna ma-
rina förband behöver inga omfattande ba-
ser i främmande länder för att göra inter-
nationella insatser. därigenom blir ”fotav-
trycket” litet. detta innebär lägre kostna-
der, mindre risk för terrorangrepp och min-
dre friktion gentemot befolkningen.

sammantaget talar all logik för att nästa 
försvarsbeslut ges en marin prägel.

författaren är kommendör, knuten till 
försvarshögskolan, forskar vid institute 
d`analyse stratégique och är ledamot av 
kkrva samt ledamot av académie de 
Marine. 
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general lucien poirier avled den 13 
ja nu ari 2013. därmed försvann den sis-
te av de stora franska strategiska tänkar-
na. tillsammans med generalerna ailleret, 
Beaufre och gallois bildade han ”apo-
kalypsens fyra generaler”; de som ska-
pade den franska kärnvapenstrategin. av 
dessa är endast Beaufre någorlunda känd 
i sverige och då inte främst för sina insat-
ser som kärnvapenteoretiker. Poirier, 16 år 
yngre, var Beaufres ”lärjunge” och efter-
trädare. utöver sina insatser på kärnvapen-
teorins område var Poirier en skarpsinnig 
strategisk tänkare, med stora krav på lo-
gik och exakthet. Poirier var dock inte sär-
skilt känd i frankrike och tämligen okänd i 
sverige. det är alltså hög tid att presentera 
honom för den svenska publiken. 

kärnvapnen är förvisso fortfarande ak-
tuella om än i ett annat strategiskt sam-

manhang än det kalla krig, som bildade 
ramen för Poiriers tänkande. Men vi skall 
här uppehålla oss vid det han kallade den 
politiskt-strategiska strukturen.1 de reso-
nemang han här för är fullt användbara 
också i sverige – givet att man skulle vilja 
diskutera strategi på ett logiskt och struk-
turerat sätt. 

general poirier
sedermera brigadgeneralen lucien Poirier, 
född 1918, gick ut krigsskolan st cyr 1939 
efter ett års studier. fronten behövde alla 
unga officerare. Under en av Frankrikes 
få offensiva operationer tillfångatogs han 
1940 och stannade i fånglägret till krigsslu-
tet. lägret kom att tjäna som hans univer-
sitet genom de diskussioner han hade med 
medfångar som filosofen Jean Guitton och 

Till minne av general poirier – militärstrateg
av Lars Wedin

abstract

french general lucien Poirier (1918–2013) was the last of the so-called four generals of the 
apocalypse: ailleret, Beaufre, gallois and Poirier. they developed the french doctrine for 
nuclear deterrence called “from the weak to the strong”. this article, however, treats the 
more general theoretic thinking of Poirier. it concentrates on his strategic taxonomy. he 
proceeds top-down, that is from the general politics of a state and the dialectics between 
theory and practice. on the top, there is the political project. in order to achieve the objectives 
of this project, a grand strategy (stratégie intégrale) has to achieve a certain number of 
objectives. A crucial point is to find a balance between these objectives and the “ways-and-
means” to achieve them. this expression is derived from the fact that, generally, there are 
several ways of action that can be employed in order to reach a given objective. Each of 
these ways will, in turn, require a set of means. the grand strategy, in turn, will demand the 
fulfilment of strategic objectives by, inter alia, the general military strategy. this, in turn, is 
divided into the operational and the logistic strategy. at all levels, there must be a balance 
between the objectives and the ways-and-means. if this is not arrived at, the political project 
cannot be achieved. this hierarchical structure forms the political-strategic structure, as he 
called it.
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poeten Patrice de la tour du Pin. när jag 
träffade honom för första gången 2004, vi-
sade han stolt upp sitt exemplar av Vom 
Kriege stämplat Oflag IV-D – det hade han 
tagit i kommendantens rum innan han läm-
nade fästningen kolditz.

Efter kriget följde bland annat stabs-
tjänst hos marskalk de lattre i indokina 
och två sejourer i algeriet. 

Det strategiska genombrottet fick han 
1965 då han kommenderades till det nyupp-
satta Centre de prospectivité et d’évalua-
tions (centret för framtidsstudier och ut-
värdering) vid försvarsministeriet. här 
blev han ansvarig för de strategiska studi-
erna med uppgift att formulera en strategi 
för de nya franska kärnvapnen. resultatet 

– du faible au fort (från den svage mot den 
starke) – är i princip fortfarande gällande. 
härefter följde en lång rad uppdrag som 
lärare vid försvarshögskolan (ihEdn) och 
vid civila universitet, bl a elitskolan Ena 
(École nationale d’administration). han 
lämnade den militära tjänsten 1974 men 
fortsatte att skriva till 2001. 

den politiskt-strategiska 
strukturen

utgångspunkt

utgångspunkten är att en strukturerad dis-
kussion kräver ett strukturerat språk. Men 
som alla som läst strategisk litteratur vet, 
finns inget vedertaget sådant. Varje strate-
gisk tänkare får därför göra som robinson 
crusoe, han praktiserar sin vetenskap för 
sig själv på sin egen lilla ö med de verk-
tyg han hittar. detta är ju inget nytt pro-
blem; clausewitz skriver om böcker där 
det ”vimlar av dessa terminologier, som 
bildar dunkla korsningar, där författaren 
och läsaren tappar bort varandra.” och 
castex är av samma mening: ”Jag har, mer 

än någon annan, skräck för dessa formel-
la bysantinska diskussioner om termer på-
minnande om medeltidens skolastik...” 

Mot denna bakgrund försöker – och 
lyckas – Poirier bygga upp en logisk tan-
kestruktur. denna utgår från politiken och 
definierar sedan strategins olika element i 
förhållande till denna. det är synbarligen 
en ”top-down approach” men i verklighe-
ten är hans struktur cyklisk. den strategi 
som formuleras i nutid kommer nämligen 
alltid att vara, mer eller mindre, föråldrad 
då den skall utnyttjas. vissa element kom-
mer att förändras, vilket gör att man tving-
as återvända till strukturen. den är ock-
så cyklisk i så måtto att resonemangen i 
allmänhet måste genomlöpas flera gånger 
innan man får det hela att stämma. vi åter-
kommer till detta.

utgångspunkten är alltså politiken. den-
na har en dualistisk karaktär; den är såväl 
vetenskap som konst. frågan är alltså hur 
man går från det ena till det andra; från ve-
tenskap till konst, från veta till vilja och 
kunna; från säga till göra. 

den politiska vetenskapen behandlar 
det ömsesidiga dynamiska beroendet mel-
lan olika sociala grupper. att studera poli-
tik innebär alltså att studera hur kollektiv 
agerar. Poirier delar in detta agerande i två 
grupper: ekonomi och kultur. till den förra 
gruppen räknar han allt som har med vår 
fysiska överlevnad och materiella utveck-
ling att göra: utvinnande av naturproduk-
ter, produktion, handel etc. till den senare 
gruppen räknar allt som rör vetande och 
intellektuellt skapande.

politik och politisk process

Överordnat är den allmänna politiken. 
den  nas mål är att se till att relationerna 
mel  lan olika politiska områden utvecklas 
på ett visst önskat sätt i stället för på ett 
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annat. Politiken som vetenskap kan, åt-
minstone teoretiskt, avgöra hur detta bör 
gå till. Men politikern som praktiker har 
i allmänhet begränsningar i sitt agerande. 
det uppstår därför ett dialektiskt förhål-
lande mellan teori och praktik som, i bästa 
fall, är ömsesidigt berikande. ur denna re-
lation härleder han begreppet praxéologie; 
den praktiska eller den agerande politikens 
meto dik och problematik.

Varje agerande definieras genom en lo-
gisk relation mellan handlingens mål och 
de alternativa handlingsvägar och med-
el, som skall leda dit. Poirier använder ge-
nomgående handlingsvägar- och-medel i 
stället för bara medel eftersom varje tänk-
bart medel kan användas på olika sätt och 
kan åstadkomma olika effekter beroende 
på utnyttjandet. Medel avser i detta sam-
manhang inte bara fysiska utan också in-
tellektuella medel. handlingsvägarna i sin 
tur skiljer sig åt genom olika operationer (i 
ordets allmänna betydelse) som samman-
taget skall ge de eftersträvade effekterna. 
därför är det viktigt att se en helhet mellan 
medlen (som skapar effekten) och hand-
lingsvägarna (modaliteterna för dessas ut-
nyttjande).

valet mellan olika handlingsvägar-och-
medel kräver en ekonomisk kalkyl: man 
vill antingen välja den konstellation som 
effektivast leder till målet för en given kost-
nad eller den konstellation som ger önskad 
effekt till lägst kostnad. det gäller att opti-
mera! Egentligen, säger Poirier, är det klas-
siska begreppet krigskonst inget annat än 
ett hanterande av dialektiken mellan kost-
nad och effekt.

valet innebär att fatta beslut. den poli-
tiska konsten är egentligen en beslutspro-
cess; ett antal beslut måste fattas för att po-
litiken skall kunna nå sitt mål. det är vik-
tigt att konstatera att denna process inte är 
linjär utan cyklisk. om man utgår från ett 

antal önskade mål och däremot svarande 
handlingsvägar-och-medel kommer det of-
ta att visa sig att det inte finns någon kom-
bination av väg och medel, som kan leda 
till det önskade målet och inte heller kan 
någon sådan skapas i tid. då måste målet 
i stället ändras så att det finns någon kom-
bination, som passar eller som kan skapas. 
detta är kärnan i strategi; denna dialektik 
mellan mål och handlingsvägar-och-med-
el definierar strategin som genomförare av 
den praktiska politiken.

här kan det vara lämpligt att föra in ett 
praktiskt exempel. den svenska försvars-
politikens mål är, vad vi förstår, att kunna 
försvara hela landet. detta går inte enligt 
ÖB – det finns ingen handlingsväg och ing-
et medel som kan lösa den uppgiften inom 
given ekonomi. det kanske skulle gå att 
skapa en sådan till 2019(?) men det är osä-
kert om regeringen verkligen vill det. det 
finns alltså ingen strategi som kan genom-
föra det politiska målet. vilket borde stäm-
ma till eftertanke.

nu kan man i allmänhet inte tala om ett 
enda politiskt mål. därför talar Poirier om 
det politiska projektet, som är en koherent 
samling politiska mål byggd på en kritisk 
analys av den nuvarande ordningen samt 
en strategisk spekulation kring frågan hur 
denna skall kunna förändras. 

Med lite fantasi skulle man kunna se den 
svenska insatsen i afghanistan som ett po-
litiskt projekt byggt kring (åtminstone) föl-
jande mål: humanitärt bistånd till ett kata-
strofområde, utveckling av ett fungerande 
samhälle byggt på demokrati och rättsta-
tens principer, försvar mot de grupper som 
inte accepterar ett sådant samhälle, bidra 
till stabiliteten i regionen samt visa solida-
ritet med nato i syfte att självt kunna få 
hjälp om så behövs. 

nu kan genomförandet av ett politiskt 
projekt inte ske isolerat från omvärlden. 
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de förutsedda handlingsvägar-och-medel 
störs hela tiden under genomförandet ge-
nom möten med annan politik.

det politiska projektet kan ses som en 
struktur av politiska mål som sammantaget 
skall föra till det övergripande målet. det 
drivs genom en hierarkisk process av kol-
lektiva operatörer som befinner sig på oli-
ka genomförandenivåer. varje sådan ope-
ratör ingår som en nod i projektets genom-
förande. varje genomförandenivå är ock-
så en beslutsnivå relativt andra nivåer. det 
finns ingen genomförare, operatör, som in-
te också är en beslutsfattare.

På var och en av dessa nivåer återfinns 
den ovan omtalade dialektiken mellan mål 
och handlingsvägar-och-medel. härigenom 
uppstår en praxéologisk struktur. denna är 
hierarkisk eftersom varje nivå är beroende 
av de som är närmast under respektive över. 
En viss nivå (k) är beroende av att målet på 
den närmast underliggande (k-1) uppfylls 
samtidigt som hänsyn måste tas till förhål-
landena i den överliggande och mer kom-
plexa nivån (k+1), samt det mål som denna 
beordrar (k) att uppfylla. den praxéologis-
ka strukturen ordnar härigenom samspe-
let mellan den struktur, som utgörs av al-
la mål, och den struktur, som omfattar alla 
handlingsvägar-och-medel. denna praxéo-
logiska struktur är inte bara en statisk be-
skrivning utan också en dynamisk modell, 
som demonstrerar den politiska processen 
från start till mål.

för att ta ett förenklat exempel från det 
kalla kriget. det övergripande målet (k+1) 
var svenskt oberoende. En handlingsväg 
och ett medel var en försvarsmakt med 
målet (k) att vara krigsavhållande. detta 
krävde i sin tur förmåga att avslå ett in-
vasionsförsök (k-1) med härtill kopplade 
handlingsvägar-och-medel exempelvis ett 
periferiförsvar bestående av ett starkt flyg-

vapen, en stark marin och slagkraftiga bri-
gadförband. 

därmed är vi framme vid strategin.

politiskt-strategisk förväntan
resonemangen ovan skulle mycket väl 
kunna appliceras på exempelvis sjukvår-
dens område. Men för att man här skul-
le kunna tala om strategi så saknar detta 
område en väsentlig ingrediens: den andre, 
den som försöker motverka vårt politiska 
projekt genom att driva ett motprojekt. 

i den dynamiska relationen mellan pro-
jekt och motprojekt uppstår spänning. det 
finns två slags spänning: interna i varde-
ra den Ene och den andre samt externa 
mellan de två. spänningen kan vara posi-
tiv, attraherande, eller negativ, bortstötan-
de. Mellan dessa två kategorier finns oin-
tresset i de fall de båda enheterna inte har 
några relationer mellan varandra på grund 
av att de är så olika att deras projekt och 
motprojekt inte möts. Ett uppenbart exem-
pel på intern spänning är mellan finansde-
partementets strävan att reducera försvars-
budgeten och försvarsdepartementets för-
sök att höja densamma eller åtminstone 
bevara budgeten. 

de externa spänningarna, mellan den 
Ene och den andre, kan sammantaget ut-
göra en konflikt eller en konfliktfylld situa-
tion. En konflikt kan anta en mängd olika 
grader av intensitet från ointresse till strid 
till döds; ett spektrum av konflikttillstånd. 
i ett sådant tillstånd leder den Enes projekt 
till att den andre utarbetar ett motprojekt. 
detta tvingar i sin tur den förstnämnde att 
revidera sitt projekt. och så vidare. 

Beslutsfattarna på båda sidor måste nu 
försöka uppskatta vilka möjliga reaktioner 
och motreaktioner den andra kan tänkas 
tillgripa. summan av dessa möjliga reaktio-
ner – eller hoten – visar på den andres för-
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måga att agera och reagera. Beslutsfattaren 
kan visserligen uppskatta denna förmåga 
men måste räkna med att resultatet är osä-
kert.

Eftersom beslutsfattaren alltid måste fat-
ta beslut under osäkerhet måste han under-
kasta sig sannolikhetens logik. här måste 
hänsyn tas till den andres handlingsfrihet 
och grad av vilja; kort sagt dennes förmå-
ga att agera. visserligen utgörs den praktis-
ka politiken av projekt men dessa styrs av 
viljan. Det finns därför en viljans dialektik 
på alla beslutsnivåer hos den Ene gentemot 
den andre. denna bygger i sin tur på hand-
lingsfrihetens dialektik.

varje rationell politisk aktivitet, på var-
je nivå, söker en vinst, varvid grundnivån 
alltid utgörs av överlevnad. denna måste 
ställas mot kostnaden. Osäkerheten med-
för emellertid att beslutsfattaren inte med 
säkerhet kan uppskatta vinst eller kostnad. 

den rationella beslutfattaren måste nu 
försöka att uppskatta vad hans planerade 
agerande skulle kunna kosta gentemot de 
vinster som skulle kunna erhållas. Jämför 
med den svenska doktrinen under det kalla 
kriget: vårt försvar skulle vara så starkt att 
vinsten med ett angrepp – behärskandet av 

det svenska territoriet – inte skulle uppvä-
ga kostnaderna (resurser, tid). den poten-
tiella angriparens politiskt-strategiska för-
väntan skulle inte vara tillräckligt stor för 
att motivera ett angrepp. 

Politiskt-strategisk förväntan är ett cen-
tralt begrepp hos Poirier. Eftersom han var 
en anhängare av exakthet uttryckte han 
denna förväntan i nedanstående formel.

i det svenska (a) fallet, mot sovjetunionen 
(b), gällde det alltså att ha ett försvar som 
var så starkt att sovjetunionen inte ansåg 
att vinsten med att ta sverige (v

b) var värd 
den uppoffring den sannolikt skulle kosta 
(cb

 x P2). om vi kunde få sovjetunionen att 
anse att den politiskt-strategiska förväntan 
var fb <1; då hade vår avhållande strategi 
lyckats. Ett medel var här givetvis att tyd-
ligt deklarera att va (sveriges överlevnad 
som fri nation) för oss var så viktigt att vi 
var beredda att betala ett mycket högt pris 
(ca

 x P1). tanken att vi skulle ge upp även 
om vår politiskt-strategiska förväntan var 
fa < 1 fick inte diskuteras. Detta framgick 
av en text i broschyren Om kriget kom-
mer; 1952 års upplaga hade följande text: 

”varje angrepp mot rikets frihet och själv-
ständighet skall mötas med vapen. varje 

fa=va/ra.  
Här är F= Den politiskt-strategiska förväntan i en konflikt mellan aktörerna a och b. 
v= förväntad vinst; r= risk.
formeln kan utvecklas enligt följande:
fa= va/ra =Ea x

 P1/ca x
 P2  

här är Ea= värdet för aktören a av målet E i konflikten med b. P1= sannolikheten att 
målet E kan förvärvas eller behållas gentemot aktören b. 
ca= kostnaden för aktören a att förvärva eller behålla E. P2= sannolikheten att denna 
kostnad faktiskt uppstår.
den rationelle beslutsfattaren a söker givetvis att nå fa > 1 eller fb < 1.

det är värt att notera att utvärderingen av Ea/ca är ett politiskt ansvar medan 
utvärderingen av P1/P2 tillhör strategin – närmare bestämt vid utvärderingen av de 
handlingsvägar och medel som kan användas för att realisera E respektive c.
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meddelande att motståndet skall uppges är 
falskt. sverige vill försvara sig, kan försva-
ra sig och skall försvara sig”. 

Parentetiskt kan noteras att författaren 
till dessa rader fick lära sig denna formel 
som elev vid Militärhögskolans allmänna 
kurs (1976–77). så Poirier hade kanske in-
flytande i Sverige i alla fall!

manövrera med krafterna
Spänning och konflikt betyder också energi 
och kraft. för att nå ett politiskt mål krävs 
någon form av förändring eller transfor-
mation. Varje politiskt mål definierar allt-
så den summa av transformationseffekter 
som krävs för dess uppnående. fördelen 
med detta begrepp är att det kan använ-
das om såväl konkreta som abstrakta ef-
fekter. för att uppnå en transformations-
effekt krävs en kraft. kraften manifesterar 
sig genom det arbete som dess vektor ut-
för: de specifika medel som utnyttjas för en 
operation.

när Poirier diskuterar krafter använder 
han ett språkbruk från mekaniken: en kraft 
kan delas upp i komposanter som i sin tur 
kan sammanföras i resultanter. 

de negativa och positiva spänningar 
som uppstår mellan två sociopolitiska en-
heter utgörs av resultanterna av de olika 
krafters komposanter, som utvecklas mel-
lan de två enheterna. Det finns, precis som 
avseende spänningarna, negativa och posi-
tiva krafter. de negativa utgörs av svaghe-
ter medan de positiva utgörs av maktfak-
torer. Man kan därför tala om en krafter-
nas dialektik. 

krafterna är alltså politikens medel. 
som instrument måste de dels sättas in tek-
niskt och dels väljas, kombineras och dist-
ribueras i tiden och i rummet.

att välja handlingsvägar-och-medel inne - 
bär alltså att välja de som bäst passar de 

nödvändiga krafterna i syfte att nå de ef-
tersträvade effekterna. Man måste ta hän-
syn till alla krafterna, deras helhet. de bil-
dar då ett system av krafter.

detta system skall sedan appliceras; 
Poirier kallar detta centrala begrepp manö-
ver med krafterna. att manövrera innebär 
här att utnyttja systemen av krafter (medel) 
och de operationer som hör ihop med des-
sa (utnyttjande) samt att välja olika kom-
binationer av medel och utnyttjande så att 
man, trots de komplexa förhållanden som 
skapas av konfliktens dialektik, kan nå det 
politiska målet. han understryker att man 
omöjligen kan sära de två element som in-
går i en manöver – handlingsvägar-och-
medel. Man kan emellertid inte begrän-
sa begreppet operation till frågan om ut-
nyttjandet av krafterna. Man måste också 
räkna in det arbete som krävs för att ska-
pa krafterna samt det intellektuella arbetet 
som krävs för att välja krafter, bland alla 
tillgängliga, för det specifika fallet. 

i det verkliga fallet är osäkerheterna så 
stora att beslutsfattaren hela tiden mås-
te granska och överse krafternas manö-
ver. han leds här av sin övergripande per-
sonliga bedömning – hans manöveridé. 
Parentetiskt kan nämnas att i den franska 
nationella stabsmetodiken motsvarade ma-
növeridé vårt beslut i stort. 

Ett politiskt projekt är alltid beroende 
av vilja. varje operation leder ovillkorli-
gen till en reaktion. varje operation leder 
alltså till ett dialektiskt förhållande mellan 
krafter och viljor, där varje part söker att 
förverkliga sitt projekt och motverka den 
andres. detta leder till en duell som utgörs 
av en kamp mellan krafter och en kamp 
mellan viljor. kampen mellan krafter syf-
tar till att trycka på den andre sin egen vil-
ja i syfte att hindra honom från att tvinga 
på mig hans vilja. i det senare fallet gäl-
ler det inte bara att besegra motståndarens 
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intellekt och vilja utan också komplexite-
ten och friktionen inom den egna organi-
sationen.

denna kamp mellan krafter respekti-
ve viljor är det som skiljer strategin i or-
dets egentliga betydelse från annan politisk 
verksamhet. det är oegentligt att tala om 
exempelvis en jordbruksstrategi relativt 
vädret. vädret kan visserligen åstadkom-
ma skada men drivs inte av vilja; vädret 
har inget politiskt projekt. däremot kan 
man tala om en utrikespolitisk strategi.

krig och militär strategi
En konflikt kan sägas övergå i krig när den 
leder till utnyttjandet av fysiskt våld.

det följer av tidigare resonemang att 
den militära kraften bara är en kraft bland 
många och bara kan nå ett mål av många 
nödvändiga. det är därför som det är så 
viktigt att skilja på krigets mål (eller det 
politiska målet i kriget) å ena sidan och de 
politiska målen med kriget å den andra. 

Man måste emellertid observera att det 
väpnade våldet har en tendens att skapa 
egna mål, som inte är knutna till de po-
litiska målen. i den klassiska krigsteorin 
beskriver man förhållandet mellan politik 
och krig som linjärt. clausewitz förstod att 
detta var fel men hade inte det erforderliga 
språket för att visa att förhållandet tvärt-
om är reciprokt och cirkulärt ty samtidigt 
som politiken styr kriget så återverkar kri-
get på politiken.

sammantaget går det nu att formule-
ra en första allmän definition av strategi: 
Strategin är vetenskapen och konsten att 
manövrera krafterna i syfte att nå politis-
ka mål. 

Men nu är det inte vilka krafter som 
helst som skall användas utan de som är 
ett resultat av politiska behov och politis-
ka beslut. vidare är också krafternas ska-

pande en del av strategin, vi återkommer 
till detta. slutligen får man inte glömma att 
krafterna, och därmed de operationer där 
de utnyttjas, är av såväl fysisk som intel-
lektuell art. 

de politiska och strategiska sfärerna 
går in i varandra. Politik har ingen me-
ning med mindre än att ett kollektiv vill 
och kan gå från makt till agerande. här 
bör man kanske erinra om att raymond 
aron såg makt som potential och inte som 
mål. ”Makt på den internationella scenen 
definierar jag som en politisk enhets kapa-
citet att påtvinga sin vilja på en annan en-
het.” Man kan alltså säga att: strategin är 
politiken i aktion. 

detta leder till en variation av strategi-
begreppet: Politiken är vetenskapen och 
konsten att regera organiserade samhällen. 
Strategin är då vetenskapen och konsten 
att manövrera krafterna i syfte att uppnå 
politiska mål omsatta till strategiska mål.

Politiken är den överordnade beslutsni-
vån när det gäller strategin. Men därmed 
är strategin inte degraderad till att vara en 
stum genomförare. strategin utvecklar och 
beslutar om de underordnade målen, som 
skall uppnås av olika genomförandenivå-
er och måste tillse att dessa bildar en kohe-
rent helhet som är kompatibel med det po-
litiska projektet.

Dessutom, som vi har sett, måste det fin-
nas en strategi – ett strategiskt mål med till-
hörande kombination av handlingsvägar-
och-medel – som kan leda till att politiken 
kan genomföras. detta samband har disku-
terats redan av clausewitz: ”Ett underord-
nande av den politiska ståndpunkten un-
der den militära vore orimligt, ty politiken 
har skapat kriget. Politiken är den styran-
de tanken, kriget bara ett redskap och in-
te tvärtom. Återstår alltså bara att den mi-
litära ståndpunkten underordnas den poli-
tiska. krigsplanläggningen kan därför inte 
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helt överlämnas till militärerna” Men po-
litikerna har också ett ansvar att använda 
militär kompetens ”… det behövs en viss 
uppfattning om militära förhållanden hos 
den politiska ledningen.” Det måste finnas 
ett växelspel mellan den militära och den 
politiska ledningen. 

Eftersom politiken är den överordna-
de beslutsnivån måste det finnas en mot-
svarande överordnad strategi. denna kal-
lar Poirier fullständig strategi,2 ett begrepp 
som han definierar sålunda: Manöverns te-
ori och praktik avseende alla sorters krafter, 
befintliga eller potentiella. Strategin bygger 
på nationens aktiviteter och har som mål 
att förverkliga alla de mål som den över-
ordnade politiken har definierat”. Poirier 
understryker att detta begrepp inte är be-
gränsat till krig och krigföring, till skillnad 
mot Beaufres totala strategi (stratégie to-
tale) och liddell harts Grand Strategy. i 
stället bör man betrakta fred och krig som 
två olika tillstånd och som innebär två oli-
ka typer av fullständig strategi. skillnaden 
mellan dessa utgörs av det dödande och 
skadegörelse som det fysiska våldet och det 
praktiska utnyttjandet av militära styrkor 
åstadkommer.

som jämförelse kan nämnas att aron 
hävdar att det andra världskriget egent-
ligen börjar 1933. tiden fram till ”andra 
världskrigets utbrott” är en virtuell fas; 
den 1 september 1939 övergår kriget till en 
reell fas.

de militära krafterna kan alltså inte ba-
ra användas i det vi i allmänhet kallar krig. 
de militära krafterna kan användas såväl 
som tvångsmedel (coercion) som för stabi-
liserande och preventiva uppgifter – exem-
pelvis fredsbevarande uppgifter. i det sena-
re fallet talar Poirier om manöver med de 
militära krafterna i syfte att bevara ett till-
stånd av icke-krig.

den fullständiga strategin kan i sin tur 
indelas i tre allmänna strategier svarande 
mot var sitt politikområde: allmän mili-
tär, ekonomisk respektive kulturell strategi. 
Med kulturell strategi menar Poirier, jäm-
för ovan, all manöver med de krafter som 
rör vetande och intellektuellt skapande.

Den allmänna militära strategin definie-
rar Poirier som vetenskapen och konsten 
att manövrera det fysiska våldets krafter – 
de väpnade styrkorna – så att dessa bidrar 
till framgång med den fullständiga strate-
gin, som har till uppgift att uppfylla den 
allmänna politikens mål.

den allmänna militära 
strategin
vi skall nu följa Poirier när han djupare 
analyserar den allmänna militära strategin. 
tyvärr går han inte vidare i analysen av de 
andra två strategierna – den ekonomiska 
och den kulturella. vi återkommer till det-
ta problem.

I en konfliktsituation försöker den Ene 
att nå sina av det politiska projektet be-
stämda mål. dessa mål kallas positiva ef-
tersom de skall leda till en förändring. 
dessa mål uppnås genom tvingande aktio-
ner, som manifesterar den Enes vilja gen-
temot den andre. Motsvarande gäller den 
andre gentemot den Ene.

samtidigt som den Ene strävar efter po-
sitiva mål måste han genomföra operatio-
ner av negativ karaktär i syfte att behålla 
den handlingsfrihet, som krävs för att upp-
nå de positiva målen. de är negativa efter-
som de inte direkt bidrar till uppnåendet av 
målet. alltså är det nödvändigt att paral-
lellt med de tvingande aktionerna genom-
föra hindraoperationer. dessa skall göra 
att motståndaren förlorar varje hopp om 
att lätt kunna trycka på oss sin vilja. de 
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skall bevara vår handlingsfrihet och är där-
med trygghetsskapande operationer.

diskussionen om negativa och posi-
tiva mål emanerar med all säkerhet från 
clausewitz. Enligt denne är försvar nega-
tivt eftersom det har som mål att hindra 
fienden att uppnå sina mål. Anfall däremot 
är positivt eftersom målet är att erövra/ta 
något.

Konfliktens dialektik kräver alltså att 
det parallellt med de positiva, eller offen-
siva, aktionerna genomförs negativa, eller 
defensiva operationer.

av detta skäl måste varje strategi, på sin 
nivå, göra en avvägning mellan vad som 
krävs för de negativa respektive positiva 
operationerna; han måste skapa ekonomi 
i utnyttjandet. 

”utnyttja stridskrafterna ekonomiskt” är 
en av krigföringens klassiska huvudreg-
ler. Poiriers tolkning av begreppet för tan-
ken till castex manöverteori. denna inne-
bär att för att ha handlingsfrihet att ma-
növrera i huvudriktningen så måste man 
skapa säkerhet i övriga riktningar. utan 
denna säkerhet, ingen handlingsfrihet 
och därmed kan manövern inte genom-
föras. avvägningen mellan vad som kan 
kraftsamlas i huvudområdet och som mås-
te knytas till de sekundära utgör ”(krigs-)
konsten i ett ord.”

Operationell strategi och 
resursstrategi
strategin omfattar inte bara utnyttjandet 
av krafterna – styrkorna – utan också deras 
skapande. Man måste därför skilja på den 
operationella strategin och resursstrategin.

resursstrategin kan i sin tur delas in i 
två understrategier: den genetiska strate-
gin respektive den logistiska strategin. den 
förra syftar till att bestämma hur resurser-
na skall utformas. hit hör alltså forskning, 

utveckling och studier men också avväg-
ningar mellan alltid begränsade resurser. 
den senare syftar till att skapa resurserna 
och se till att de finns på rätt tid och plats. 

Poiriers resonemang i detta avseende 
kan emellertid utvecklas något. det är up-
penbart att resursstrategin är nära knuten 
till den ekonomiska strategin eftersom det 
är denna som skall skapa de erforderliga 
ekonomiska resurserna. sedan måste den 
fullständiga strategin avväga hur mycket av 
de ekonomiska resurserna som skall avde-
las till resursstrategin och hur mycket som 
skall avdelas för andra ändamål. Än en 
gång; utan lämpliga medel finns inga hand-
lingsvägar – ingen handlingsfrihet – och de 
eftersträvade målen kan inte uppnås.

i den svenska strategin under det kal-
la kriget spelade resursstrategin en myck-
et viktig roll och var inte bara underord-
nad den allmänna militära strategin. den 
svenska försvarsindustrin hade en viktig 
roll för den fullständiga strategin, nämli-
gen att stödja alliansfriheten. genom att 
tillverka egen materiel kunde vi så långt 
möjligt undvika att komma i beroendeställ-
ning av stormakterna (i praktiken usa), 
vilket emellertid med tiden blev allt svåra-
re att undvika på grund av den tekniska ut-
vecklingen. den relativt högstående svens-
ka försvarsindustrin gav också sverige hög 
status som industrination, vilket var en 
grund för militärteknologiskt samarbete 
med andra länder. den gav också det mili-
tära försvaret ökad trovärdighet genom att 
ge oss bra produkter till rimliga priser – så 
uppfattades det i varje fall.

Motsvarande resonemang förs i den nya 
franska vitboken om försvar och säkerhet. 
här understryks att resursstrategin inte ba-
ra skall säkerställa tillförseln av försvars-
materiel utan att den också är en förutsätt-
ning för strategisk autonomi. den är vida-
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re en viktig tillgång för politik och diplo-
mati.

den operationella strategin kan på sam-
ma sätt indelas i två delar. det reella ut-
nyttjandets strategi syftar till att minska el-
ler förinta motståndarens handlingsfrihet 
och reaktionsförmåga genom att angripa 
hans sårbarheter. det virtuella utnyttjan-
dets strategi innebär att man inte använder 
krafternas (styrkornas) direkta effekt utan 
att man angriper motståndarens vilja. Även 
i det reella utnyttjandet finns det emellertid 
alltid en virtuell komposant – vad motstån-
daren tror kan hända.

det virtuella utnyttjandet ligger nära 
liddell harts tankar om the indirect ap-
proach. i sammanhanget bör nämnas att 
Poirier var en stor beundrare av liddell 
hart och hade översatt dennes Strategy 
till franska. Men, betonar Poirier, liddell 
harts idé hör hemma inom taktikens om-
råde medan det virtuella utnyttjandets stra-
tegi är just en strategi.

På en annan ledd kan den operationel-
la strategins reella utnyttjande indelas med 
avseende på valet av ansträngningens rikt-
ning. i den direkta strategin utnyttjar den 
Ene i första hand sin egen styrka. han strä-
var efter att sätta in maximal styrka mot 
motståndarens viktigaste styrka så direkt (i 
tiden och i rummet) som möjligt. i den in-
direkta strategin söker den Ene att i stäl-
let att undvika motståndarens huvudstyr-
ka. han söker här att i första hand utnyttja 
motståndarens sårbarheter i syfte att agera 
mot hans vilja.

En klassisk indelning av operationer är 
offensiv respektive defensiv. Poirier precise-
rar dessa begrepp genom att tala om tving-
ande operationer respektive hindraopera-
tioner.

tvingande operationer som utnyttjar 
det reella utnyttjandets strategi benämner 
Poirier aggression eller offensiv. här sö-

ker man ta initiativet i syfte att trycka på 
den andre sin vilja genom att han mate-
riellt övertygas om sin underlägsenhet. 
vid det virtuella utnyttjandets strategi an-
vänds press eller övertalning. denna metod 
har samma syfte men man söker inte att i 
hand ling bevisa att man är överlägsen.

Hindraoperationer med reellt utnyttjade 
benämner han försvar eller defensiv. här 
gäller det att få motståndaren att ge upp 
sitt företag därför att detta synes hopp-
löst eller för att dess genomförande blir för 
kostsamt i förhållande till målet. En hin-
draoperation med virtuellt utnyttjande be-
nämns avskräckning. detta är en preven-
tiv form av försvar; dess effekt förändrar 
motståndarens intentioner. avskräckning 
(dissuasion) är inte något som uppfunnits i 
samband med kärnvapnens införande utan 
är mycket äldre. i den klassiska strategin 
byggde avskräckning på att den potentielle 
angriparen skulle finna den potentiella vin-
sten för låg i förhållande till risken. ( fa=va/
ra <1). detta kan kallas avskräckning ge-
nom förvägrad vinst. i kärnvapenstrategin 
bygger avskräckning i stället på motstån-
darens kapacitet att svara med en insats 
som ger oacceptabel effekt: avskräckning 
genom förmåga till repressalier.

här måste man observera att övertal-
ning och avskräckning inte är samma sak. 
den förra strategin bygger på att man tar 
initiativ för att nå ett positivt mål. den se-
nare bygger på att hindra motståndaren att 
ta initiativ; ett negativt mål.

den svenska kalla krigsstrategin, där 
försvaret genom sin styrka skulle vara 
krigsavhållande, är ett tydligt exempel på 
avskräckning – även om vi inte använde 
denna term – genom förvägrad vinst.

det virtuella utnyttjandet omfattar ock-
så hela det breda området militär – inklu-
sive marin – diplomati. Beroende på syfte 
kan användandet karaktäriseras som över-
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talande eller avskräckande. Men här kan 
man överväga att också föra in andra syf-
ten som exempelvis stabiliserande opera-
tioner. fredsbevarande insatser, internatio-
nella övningar och närvaro till sjöss i po-
tentiella krisområden hör alla till det virtu-
ella utnyttjandets strategi.

härutöver kan man indela strategin i 
en lång rad av alternativ; Poirier talar om 
strategins morfologi: sekventiell eller pa-
rallell, absoluta eller begränsade mål, ut-
nötning eller avgörande slag, miljö (mark, 
sjö, luft, rymd, cyberrymd), offensiv eller 
defensiv med mera.

sammanfattningsvis har Poirier här givit 
oss en grammatik och en ordbok för stra-
tegisk reflektion och handling. Däremot 
har vi inte här gått in på hur de olika ele-
menten bör kombineras med hänsyn till ett 
visst politiskt mål. Poirier gjorde detta själv 
för ett viktigt område: den franska kärnva-
penstrategin. Men dess utformning ligger 
utanför ämnet för denna artikel.

rationalitet

Poiriers centrala formel – politisk-strate-
gisk förväntan – bygger uttryckligen på att 
motståndaren är rationell. Men, hävdar 
generalen vincent desportes, rationalite-
ten begränsas av tre oundvikliga problem: 
informationen är alltid ofullständig, det är 
inte möjligt att förutse alla möjliga lösning-
ar och det är inte möjligt att fullständigt 
analysera de slutliga konsekvenserna av 
strategivalet. hade exempelvis de politis-
ka ledarna i frankrike och tyskland släppt 
krigets krafter lösa 1914 om de hade ve-
tat att detta skulle kosta  mer än 9 000 000 
döda?

vidare är det inte ovanligt att ledare 
handlar irrationellt – i varje fall enligt om-
världens bedömningar. hitler är ett slående 
exempel. Men ett synbarligen irrationellt 

beteende kan också bero på att den andre 
gör en helt annan bedömning av läget än 
den Ene. den franska kärnvapenstrategin, 
liksom den svenska strategin under det kal-
la kriget, byggde på uppfattningen att det 
egna territoriets betydelse inte var så stor 
att dess ödeläggelse, respektive erövring, 
skulle vara värd de uppoffringar, som skul-
le krävas. Men detta kan ju ha varit fel – 
det svenska territoriet skulle kunna tänkas 
ha varit vitalt för sovjetunionen i ett visst 
strategiskt läge; så vitalt att man ansett att 
stora kostnader vore acceptabla. 

Men, särskilt i en avskräckningssitua-
tion, kan det också vara så att den andre 
bedömer att den Ene bluffar. därför kräver 
även en avskräckningsstrategi en manöver 
som visar dess trovärdighet. den svenska 
strategin under det kalla kriget byggde ex-
empelvis på förmåga till ”smidig” anpass-
ning av beredskapen. Men i verkligheten 
skedde detta inte; inte ens i tämligen ho-
tande lägen ökades beredskapen på ett tyd-
ligt sätt. denna brist på manöver under-
grävde den valda strategin.

Dagens konflikter där den Andre använ-
der terrorism som strategi ställer också frå-
gan om rationalitet på sin spets. i vår, väst-
liga sekulära kultur är attack genom själv-
mord inte rationell – men jihadismen har 
uppenbarligen en annan uppfattning även 
om denna naturligtvis också är rationell ut-
ifrån sina förtecken.

En väsentlig faktor i formeln för poli-
tisk-strategisk förväntan är frågan om för-
luster eller rättare sagt de politiska kon-
sekvenserna av förluster. denna fråga har 
diskuterats ingående av Poirier i ett an-
tal artiklar. utgångspunkten är att det rå-
der ett logaritmiskt förhållande mellan den 
psykologiska effekten av förluster och för-
lusten i sig. denna tanke härleder Poirier 
från fechners lag om de fysiologiska effek-
terna av fysiska upplevelser. i Poiriers tapp-
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ning är den avskräckande effekten E en lo-
garitmisk funktion av förstörelsemängden 
Y; således:

E=k Log Y.

detta innebär att det är de första förlus-
terna som får störst påverkan. Men detta 
är inte hela sanningen; förluster får stör-
re påverkan om de inträffar samtidigt än 
över lång tid och än mer om de inträffar på 
ett ovanligt sätt. den plötsliga förlusten av 
ett stort antal människoliv i samband med 
Estonias undergång relativt antalet döda i 
trafiken över en viss tid illustrerar väl pro-
blematiken. i sådana krissituationer påver-
kas det rationella tänkandet av emotionel-
la faktorer. och de emotionella faktorerna 
får absolut inte undervärderas i denna tid 
av blixtsnabba sociala media. 

kommentarer 

Är nu denna teori verkligen användbar eller 
är den bara en vacker konstruktion? det är 
naturligtvis väl optimistiskt att tro att be-
slutsfattare använder sig av en strikt stra-
tegisk metodik. Men ingenting hindrar att 
de som studerar, analyserar och debatterar 
strategiska frågor använder sig av en så-
dan; tvärtom. den, när detta skrives, kom-
mande rapporten från försvarsberedningen 
torde utgöra ett utomordentligt objekt för 
strikt strategisk analys.

den strategiska teorin ger oss en struktur 
och ett språk som underlättar analys, pla-
nering och beslutsfattning. den underlättar 
för strategen att koncentrera sig på det vik-
tiga samt att se sammanhangen (eller bris-
ten härav) mellan uppgift och handlingsvä-
gar och medel. teorin tvingar oss att stu-
dera situationen, det som clausewitz kal-
lar ”dess [krigets] sannolika karaktär och 
huvuddrag”. 

teorin tvingar också strategen att sva-
ra på marskalk ferdinand fochs klassiska 
fråga: ”vad handlar det om?”; det vill sä-
ga: vad är det egentliga syftet med opera-
tionen (motsvarande). om denna fråga inte 
har ett tydligt svar blir det svårt att utveck-
la en bra strategi som kan tänkas uppfylla 
de mål som ställs av det politiska projektet. 
för att parafrasera clausewitz: ”den poli-
tiska intentionen utgör målet medan ope-
rationen är medlet.”

strategen tvingas också att studera den 
andre och dennes möjligheter att motver-
ka vårt projekt. 

teorin underlättar vidare sökandet efter 
en bra balans mellan det strategiska må-
let och de disponibla handlingsvägar-och-
medel. här måste man understryka att vik-
ten av att ha tillräckligt med medel, inklu-
sive tid. resonemanget om projekt och 
motprojekt leder också till insikt om att 
de ursprungliga planerna sällan visar sig 
helt tillräckliga – som von Moltke d ä sa-
de överlever ingen operationsplan det för-
sta mötet med fienden.

det är nödvändigt att skilja på den stra-
tegiska teorin, exempelvis den vi redovisat 
här, och den aktuella strategin. Poirier in-
sisterade på att strategin är en levande fö-
reteelse som hela tiden utvecklas. de strate-
giska lösningarna är alltid provisoriska och 
kommer aldrig att kunna ge en hundrapro-
centig försäkran mot alla faror. vidare är 
en strategi med nödvändighet en kompro-
miss mellan diverse krav och begränsning-
ar. den kommer också alltid att präglas av 
osäkerhet. ”den strategiska verkstaden är 
alltid öppen”, skrev han.

i dagens geopolitiska situation, präglad 
av stor osäkerhet, är det kanske inte möj-
ligt att formulera tillräckligt precisa politis-
ka mål. detta gäller i synnerhet strategiska 
avvägningar på lång sikt. då bör en vari-
ant av metoden användas. 
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denna skulle innebära att man börjar 
med att lägga fast rimliga kombinationer 
av handlingsvägar-och-medel. rimliga ur 
ekonomisk och industriell synvinkel men 
också med hänsyn till politiska, legala och 
moraliska begränsningar. Mot denna bak-
grund kan man sedan diskutera vilka poli-
tiska mål som är möjliga och önskvärda att 
uppnå. hänsyn måste givetvis tas till osä-
kerheten. Men trots osäkerhet bör det vara 
både möjligt och önskvärt att fundera över 
vad man skulle kunna vilja uppnå i olika 
framtidsscenarier. 

formulerat på detta sätt blir strategin 
snarare ett sätt att bryta väg mot framti-
den än en kombination av vetenskap och 
konst.

***

i en intervju mot slutet av sitt liv sade 
Poirier ungefär följande. den strategiska 
forskningen, som måste vara vetenskaplig, 

förutsätter att man väl har definierat ob-
jektet för tanken: strategin i alla dess di-
mensioner och hur den förhåller sig till 
andra företeelser. det är också nödvändigt 
att man ifrågasätter giltigheten och effekti-
viteten hos de instrument man vanligen an-
vänder sig av. för min del, skriver Poirier, 
har jag ofta insisterat på vikten av att pre-
cist definiera de axiom jag använder för att 
konstruera en teori och orsakerna till des-
sa val. sammanfattningsvis behöver vi på-
börja ett arbete med forskning kring stra-
tegins verktygslåda och hur vi organiserar 
och utbildad de forskare som skall använ-
da denna.

författaren är kommendör, knuten till 
försvarshögskolan, forskar vid institute 
d`analyse stratégique och är ledamot av 
kkrva samt ledamot av académie de 
Marine.

noter

1. alla översättningar är gjorda av författa-
ren. huvudsaklig källa till denna artikel 
är lucien Poirier, Stratégie Théorique II, 
Économica, Paris 1987. detaljerade källhän-
visningar kan erhållas av författaren.

2. Min översättning av stratégie intégrale.
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i ett anförande vid försvarsmaktens 
personalförsörjningsseminarium den 24 
april i år berörde i förbigående försvarsmi-
nister karin Enström bedömningen av för-
svarets förmåga. Jag uppfattade försvars-
ministerns muntliga uttalande som att hon 
ansåg att bedömning av försvarets förmå-
ga är svårt och att hon därför gärna ser till 
mer enkelt mätbara resultatmål i form av 
t ex antalet anställda soldater.

kring just problematiken med bedöm-
ning och värdering av operativ förmåga i 
styrningen av försvarsmakten har foi i 
år publicerat en rapport skriven av forsk-
ningsledare anders tavemark. utgångs-
punkten är återrapporteringens roll som 
en del av samspelet mellan regeringen och 
myndigheten. i rapporten berörs den år-
liga rapporteringen av försvarets opera-
tiva förmåga som sker i årsredovisningen. 
försvarsmakten återrapporterar årligen i 
en kvalificerat hemlig bilaga i årsredovis-
ningen myndighetens bedömda operativa 
förmåga. En öppen sammanfattning läm-
nas även i årsredovisningens huvuddoku-
ment. 

rapporten ger inledningsvis en kort bak-
grund från 1990-talet och framåt. tavemark 
motiverar behovet av rapporten med en 
förändrad politisk inriktning för försva-
ret, förändrade krav på myndigheternas 
redovisning, förändringar i styrdokument 
till försvarsmakten samt att tidigare hand-
böcker och rapporter är från slutet av 1990-
talet. rapporten bygger på främst skriftli-
ga källor men även på ett antal intervjuer 
med företrädare för försvarsdepartementet, 
försvarsmakten, Ekonomistyrningsverket 
och riksrevisionen.

tavemark framhåller att styrningen av 
försvarsmakten har ett antal speciella för-
utsättningar, som skiljer sig från styrning-
en av andra myndigheter. Exempel på det-
ta är att mål uttrycks i form av ”operativ 
förmåga”, verksamheten utgörs av väp-
nad strid, det är långa ledtider från inter-
vention till effekt och en omfattande sekre-
tess. här kunde tydligare tillagts att en av-
görande skillnad är att försvarsmakten in-
te genomför alla uppgifter i sin fulla om-
fattning enligt myndighetens instruktion 
årligen. En stor del av försvarets verksam-
het går ut på att vara beredd att vid behov 

Försvarsmaktens operativa förmåga
av Henrik Sjövall

titel: 
att värdera operativ förmåga 
i styrningen av Försvarsmakten
författare: 
anders Tavemark
förlag: 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOi), 
stockholm 2013
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lösa uppgifter. försvarsmakten har natur-
ligen inget faktiskt utfall att återrapporte-
ra för hur myndigheten kan hantera exem-
pelvis allvarligare militära kriser eller yt-
terst ett väpnat angrepp. vad avser t ex ge-
nomförande av internationella insatser och 
hävdande av territoriell integritet i fredstid 
finns däremot ett faktiskt utfall eftersom 
verksamheten genomförs årligen.

i det andra avsnittet ges en översikt 
över statlig styrning och specifikt styrning-
en av försvarsmakten inkluderat återrap-
portering. grunder för värdering och på 
vilket sätt den utförs idag redovisas. En 
syn på värdering som både kontrolleran-
de och kunskapsutvecklande är en intres-
sant del som författaren har tagit upp från 
professorn i statsvetenskap Evert vedung. 
värderingen bidrar enligt detta synsätt till 
en kunskapsutveckling hos både försvaret 
och i departementet. olika metoder och 
svårigheter redovisas. avsnittet avslutas 
med en genomgång av begreppen förmå-
ga, strategi och det militära maktmedlet. 
En del som ytterligare kunde berörts även 
i detta avsnitt är att värdering enligt redo-
visad modell är beroende av att det finns 
en tillräcklig styrning. det krävs från den 
politiska nivån en användbar formulering 
av krav och mål. På den militära nivån 
krävs en analys av de politiska målen samt 
bl a målsättningar och försvarsplaner som 
täcker de politiska kraven.

Påföljande del i rapporten utgörs av en 
litteraturgenomgång. slutsatsen utifrån lit-
teraturen inom området är att försvaret 
jämfört med andra statliga verksamhetsom-
råden i mycket är en varierande, omfattan-
de och komplicerad verksamhet samt i re-
gel under förändring. tavemark menar att 
en verksamhet som är svår att förstå också 
är svår att styra. foi har i tidigare rappor-
ter bl a pekat på bristen av analyskapacitet 
i försvarsdepartementet. litteraturen visar 

även på vikten av att krav på operativ för-
måga är mätbara och inte har ett för stort 
tolkningsutrymme vad gäller ambitionsni-
våer. försvarsmakten har dock för sin re-
dovisning ett eget ansvar enligt gällande 
förordning om årsredovisning och budget-
underlag.

i de senare avsnitten lämnas förslag till 
struktur för värdering av operativ förmåga, 
hur värdering kan utvecklas, en definition 
av begreppet operativ förmåga och förfat-
tarens förslag. den föreslagna strukturen 
utgår från försvarsmaktens instruktion. 
författaren har av naturliga skäl avgränsat 
rapporten till att avhandla öppen informa-
tion. noterbart är att en del av regeringens 
kravställning på försvarsmakten sker i se-
kretessbelagda regeringsbeslut, bl a röran-
de försvarsplanering. 

rapporten tar upp att olika modeller 
har prövats och prövas för att få en spår-
bar, tydlig och transparent koppling mel-
lan krav på operativ förmåga och enskilda 
krigsförband. författaren anser dock inte 
att nedbrytningar av generella krav på ope-
rativ förmåga till en given uppsättning för-
band är en framkomlig väg. invändningar 
är att det är resurskrävande samt att både 
krav och organisation under lång tid va-
rit under förändring. detta medför att den 
typen av nedbrytningar inte har en stabil 
grund. Bidragande är också att den väp-
nade striden omfattar genuina osäkerhe-
ter vilket innebär att den inte låter sig ana-
lyseras och beskrivas på ett entydigt sätt. 
tavemark menar också att det endast är re-
geringen som kan svara på frågan om det 
militära bidraget är politiskt effektivt och 
det är också regeringen som har ansvar för 
återrapportering till riksdagen av hur väl 
försvarsmakten har löst tilldelade upp-
gifter. Tavemark föreslår följande defini-
tion: ”Operativ förmåga är förmågan hos 
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Försvarsmakten att lösa en given uppgift 
på militärstrategisk nivå.” (s. 55).

värdering av krigsförband utgör i rap-
portens modell grunden för överordnade 
analyser. för att då rättvisande kunna be-
döma våra krigsförbands förmåga är det 
enligt recensentens mening en förutsätt-
ning att förbanden övas tillämpat. Jag av-
ser övning med hela enskilda förband, öv-
ning tillsammans med andra förband och 
övning av tjänstegrenar och funktioner. 
Utan detta blir de flesta bedömningar grun-
dade främst på tillgång och status avseen-
de resurser, teoretiska planverk och mindre 
delar ur krigsförbanden som gjort insats el-
ler övning.

i ett kort avslutande avsnitt lämnas dels 
förslag hur bedömning och redovisning av 
försvarsmaktens operativa förmåga kan 
göras, dels förslag till fortsatt arbete. Ett 
av förslagen är att det militära och civila 
försvaret bör studeras i ett sammanhang. 
utvärderingsmodellen föreslås på sikt för-
skjutas från en beskrivande till en förkla-
rande måluppfyllelseanalys. detta skulle 
medge bättre möjligheter att förklara en 
viss åtgärds effekt. i ett senare steg skul-
le en analys som utifrån kunskaper om ef-
fekter och kostnader lämnar underlag för 
beslut om åtgärder. slutligen tar tavemark, 
med riksrevisionens påpekande som 
grund, upp att ett ökat inslag av objekti-
vitet i värderingsprocessen är önskvärt. 
riksrevisionen utgör själva den instans ut-
anför regeringen och försvarsmakten som 
har rätt att ta del av all den information 
som revisionen behöver. frågan är om inte 
riksrevisionen bör ha en egen större sak-
kunskap inom det militära området för att 

just oberoende kunna värdera hur rättvi-
sande försvarets värdering är av både ope-
rativ förmåga och produktionsresultat?

Det finns inom området ett informa-
tionsunderskott både hos riksdagen och 
svenska folket jämfört med regeringen 
och försvarsmakten. det är naturligt med 
hänsyn till sekretess rörande rikets försvar. 
riksdagen och svenska folket får dock ald-
rig utgå från felaktig eller vilseledande in-
formation vid fattande av beslut och vid 
val. Ett särskilt ansvar åvilar här enligt re-
censentens uppfattning regeringen. genom 
rapportens avgränsning till förhållandet 
mellan regering och myndighet har denna 
aspekt delvis fallit bort.

sammanfattningsvis är det alltså en väl-
kommen rapport som tar upp ett aktuellt 
ämne. kärnan i rapporten är egentligen att 
värdering kan bidra till en ömsesidig kun-
skapsuppbyggnad och förståelse mellan 
försvaret och dess uppdragsgivare. En syn 
där enbart mätbara mål prioriteras, exem-
pelvis antalet anställda soldater, kommer 
inte att svara på vilken operativ förmåga 
försvaret har. soldater är liksom även ma-
teriel och anläggningar nödvändiga resurs-
förutsättningar för den operativa förmågan 
men de innebär inte i sig själva att en efter-
frågad faktisk förmåga finns. Det framstår 
som angeläget att utveckla den ömsesidiga 
kunskapen och förståelsen om försvarets 
operativa förmåga mellan försvarsmakten, 
regeringen och riksdagen. tavemarks rap-
port utgör ett bidrag avseende metoder och 
strukturer för detta.

recensenten är överstelöjtnant och leda-
mot av kkrva.
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våga vara chef! det är ledamoten ulf 
henricssons slutkläm i den bok han har 
skrivit, nitton år senare, om den för-
sta svenska bataljonen Ba01 i Bosnien-
hercegovina hösten 1993 till våren 1994. 
Maningen pekar på det sorgliga förhållan-
det att vi har ledare, civila såväl som mili-
tära, utan modet att med allt kraft genom-
föra den uppgift de är(varit) satta till.

att författaren själv lever upp till sin pa-
roll tvivlar ingen på, som har haft med ho-
nom att göra eller bara iakttagit honom 
från sidan. När Balkan brann är en berät-
telse om en officers chefskap som utövades 
utan rädsla för att ta ansvar, utan ängslan 
för följderna av rader av beslut som hur 
som helst måsta tas. det är en medryck-
ande bok av det slag som den intresserade 
aldrig får riktigt nog av; man skulle vilja ha 
mer av beskrivningar av hur det i realite-
ten går till när en skarp internationell verk-
samhet i bedrivs, mer av organisationsta-
blåer och om relationerna sådana de blev 
mellan ansvariga från olika traditioner och 
kultur, ännu mer av förklarande kartor.

inte minst därför att fn saknade ett 
grepp om läget uppfattades av samti-

den B01:s insats under en färgstark leda-
re som den mest dramatiska sedan strider-
na i katanga under det tidiga 1960-talets 
kongo kris. så framstår saken än idag. i 
Bos nien skapades ett rykte. ulf henricsson 
kom att förtjäna att ställas vid sidan av 
Jonas Wærn i nittonhundratalets svenska 
militär historia. 

frågan är hur uppdraget var tänkt. 
intressant är författarens uppgift att han, 
trots uppmärksamheten före och efter ope-
rationen i Tuzlaområdet, själv fick gå till 
verket med endast sparsamma uppgifter 
om vad som låg bakom det svenska beslutet 
att ställa upp med trupp där läget var som 
värst i det sönderfallande Jugoslavien. carl 
Bildt har senare i samtal med henricsson 
hävdat att det gällde att visa sveriges vil-
ja och förmåga i det nya Europa. litet tyd-
ligare skulle det nog kunna sägas att den 
henricssonska bataljonen var en svensk in-
trädesbiljett till Eu.

Politiskt och militärt var uppgiften så-
lunda ingen vardagssyssla för en svensk of-
ficer, men det underlättar för en chef att 
han kan sina saker. ulf henricsson var, 
när han tillfrågades om jobbet att leda en 

Han tordes vara chef
ulf Henricssons berättelse om Ba01

av Olof Santesson
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när Balkan brann: Överste 1. ulf Henricsson om sitt 
krig i Bosnien och hur han blev ”sheriffen i vareṧ”
författare:
ulf Henricsson
förlag:
svenskt militärhistoriskt Biblioteks Förlag,
livonia print, lettland 2013
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fredsstyrka på Balkan, en erfaren pansar-
soldat. han hade de bästa förutsättningar 
att föra befälet över en mekaniserad batal-
jon, kunde fordonsparken, hade det uti fin-
gerspetsarna då det gällde att lösa praktis-
ka problem, ungefär som det psykologiskt 
underlättar ledarskapet för en avdelnings-
föreståndare på ett av våra sjukhus att in-
för ögonen på sina sjuksköterskor sätta de 
svåraste nålarna, det som de andra behö-
ver, ber om, hjälp med när det är bråttom. 
han visste när det var dags att ta fram snö-
kedjorna, fick ofta visa hur de behövdes in-
för yngre befäl som inte hade samma djupa 
bakgrund. En sådan chef drar sig inte hel-
ler för att pröva på vad som kanske inte di-
rekt fordras av rollen; ulf henricsson lär-
de sig av sina förare att köra tunga fordon 
längs Bosniens förrädiska, livsfarliga små-
vägar.

i den krigsorganisation som då allt-
jämt existerade i sverige för att sättas på föt-
ter inom 72 timmar var henricsson brigad-
chef, när han den sista dagen i mars 1993 
tillfrågades om han ville var bataljonschef 
på Balkan. att han tackade ja är inte ägnat 
att förvåna; på den tiden var befäl över en 
skarp bataljon fortfarande många svenska 
officerares någorlunda realistiska mål. Mer 
överraskande är vad det var som fick stats-
makterna, regeringen och militärledningen 
med ÖB i spetsen, att vända sig till en strid-
bar officer som måste ha varit känd för att 
hysa åsikter och framföra dem. saken är 
väl värd att titta på för en statsvetare eller 
historiker. här ägnar sig författaren inte åt 
spekulationer. Men han var känd i militä-
ra kretsar för ett kraftfullt ledarskap och 
oräddhet att stå för sina egna värderingar, 
en sådan där ledare som högre chefer inte 
utan betänksamhet tilldelar uppdrag som 
kan innehålla känsliga moment. 

Med valet av henricsson utsåg man så-
lunda en truppbefälhavare som inte skul-

le ducka för svårigheter. varningsklockor 
kunde tänkas ha ringt så högt upp att de 
hördes till regeringen. och det är ju en 
sorglig bild som författaren ger av be-
slutsfattandet hos alla som uppfattade sig  
vara berörda: högkvarteret, den militä-
ra förvaltningsapparaten, försvarsdeparte-
mentet, ud och statsrådsberedningen. i de 
värsta fallen kan man utan vidare tala om 
beslutsånger. när det kanske för några var 
för sent att ändra på saken fann de sig sit-
tande med en chef som tog de beslut som 
han tyckte behövdes i det allas krig mot al-
la som pågick i Bosnien-hercegovina. 

fn:s säkerhetsråd hade just samlat sig 
till en resolution enligt stadgans kapitel vii, 
som medger ett fredsframtvingade ageran-
de, d v s det är inte bara frågan om att an-
vända våld i självförsvar som det för svensk 
del hade handlat om efter kongokrisen. 
vapen kunde komma att användas för att 
tysta andras vapen. Beklämmande, för att 
inte säga hårresande, hur tjänstemän på 
statssekreterarnivå ändå öppet kunde för-
neka skärpan i det mandat som gällde.

författaren uppfattar att man i stock-
holm oroade sig för att han skulle gå för 
hårt fram och med ”olyckliga” uttalanden 
som påminde om rambo-fasoner. nitton 
år senare har han kvar sin sälta i språket 
när det gällde dem som lade sig i vad han 
höll på med: det var frågan om ett riktigt 
filttoffelgäng, man lade ut rökridåer, en 
av dem” agerade som en bortskämd snor-
unge”, andra ägnade sig åt rena stollighe-
ter, allt medan han själv förde en ständig 
kamp mot byråkrati och besserwisseratti-
tyder. här får läsaren också ta del av en 
erfaren officers uppfattning om inbyggda 
drag i stora organisationer: man låtsas ta 
tag i problemen men bara flyttar runt dem 
lite grann.

Även inom den militära fn-organisa-
tionen på platsen, unProfor, fanns det 
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blott alltför många höga stabsmedlem-
mar som tolkade sin uppgift på mjäkigas-
te sätt och oroades för alla planer på att 
sätta hårt mot hårt. Men nu hade sverige 
en bataljonschef på platsen som inte tänk-
te tillåta de stridande parterna att hun-
sa med fn:s soldater. förhållningssättet 
genomsyrade hans förband. dåvarande 
ÖB, Bengt gustafsson, skriver i ett förord 
till henricssons bok hur han vid ett be-
sök i tuzlaregionen, där den nordiska ba-
taljonen opererade, kunde konstatera att 
henricssons soldater försökte ”efterlik-
na chefens tuffa stil – till och med gå som 
han”.

”några kan tycka att jag är för tydlig 
och rak”, skriver henricsson. det ska in-
te minst läsare av hans bok vara glada över. 
Man får mer än vad som är vanligt i be-
skrivningar av internationella insatser in-
blickar på gott och ont i problemen att hit-
ta de rätta människorna och få dem att gö-
ra de rätta sakerna i en situation som trot-
sar de flesta militärers traditionella erfaren-
heter. 

henricsson förde befälet över inte en-
dast en svensk mekaniserad bataljon utan 
därutöver en norsk sjukvårdsenhet och ett 
helikopterförband. lite speciella problem 
hade han med det norska helikopterför-
bandet och dess krav på inkvartering m m; 
han skriver om kulturkrockar mellan fly-
gare och marksoldater. att få alla enheter 
på plats var ett litet helsike och tog orim-
ligt lång tid. de danska stridsvagnarna var 
framme först när det var dags för Ba01 att 
resa hem. 

vi får heller ingen förskönad bild av 
svensk militär effektivitet. Människors för-
måga att ta lätt på tider för uppställning 
etc var ägnat att irritera chefen. han de-
lade nog ibland truppbefälets kvirr gente-
mot de som satt i staben, visar ibland själv 
missnöje med takten i stabsarbetet. Bland 

de närmaste medarbetarna var nio av tio 
”minst väl godkända”, någon av dem höll 
uppenbart inte henricssons mått.

kraven på de svenska soldaterna var tyd-
liga eller blev det genom henricssons för-
sorg. de skulle var det sagt på fn-manér 
uppträda beslutsamt, opartiskt och med en 
ambition att nalkas befolkningen på plat-
sen vänskapligt – firm, fair, friendly. Det 
förstnämnda visade sig var svårt och så har 
det förblivit. de våra verkar ha lätt för att 
vara för ”snälla” då annat krävs.

när det gäller parterna på slagfältet 
hamnade den nordiska bataljonen i ett om-
råde där bosniska kroater och muslimer 
(bosniaker) härjade. henricsson vill mota 
bort de fördomar många av oss har mot 
folken på Balkan; ”människor är lika (li-
te) konfliktbenägna var helst de bor”. Men 
det verkar tydligt att han har något lättare 
att umgås med serber än de andra, kanske 
därför att han bland dem har mest att göra 
med yrkeskolleger ut den jugoslaviska fol-
karmén snarare än de andras hoprafsade 
enheter av mer banditkaraktär.

Instinktivt, eller på grund av den offi-
cersutbildning han hade tillgodogjort sig, 
visste henricsson från början att han mås-
te befinna sig längst fram vid hotande eller 
inträffade konfrontationer för att hantera 
förhandlingslägen och trycka på underly-
dandes aktionsförmåga. Behoven av hand-
lingskraft lät inte vänta på sig. vad som 
blev känt som ”massakern vid stupni do” 
satte svenskarna på tidigt prov framför 
ögonen på en oroad hemmaopinion. det 
skulle komma mer i den upprörande stilen, 
som inte får plats här utan bäst begriplig-
görs av författarens egen skildring.

ulf henricsson gick in i uppgiften klar 
över att han skulle bedriva en ”robust” 
fredshantering hur man än försökte smi-
ta undan i ledningen på högre och hög-
sta nivå. läget krävde just den uppdrags-
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taktik som våra militärer ofta skryter li-
tet över som vore den en svensk specialitet. 
det gällde att utmana och agera i stället 
för att vänta på att parterna motvilligt vil-
le samarbeta, något som de bara tänkte sig 
kunna göra på egna villkor. Många år ha-
de gått sedan kongotiden, och henricsson 
blev med sitt exempel den pionjär som på 
nytt krävdes när svenska chefer på interna-
tionella uppdrag började hamna i explosi-
va miljöer.

Efter sju månader var den första svenska 
Bosnieninsatsen till sist över. henricsson 

fick sin belöning i befordran till överste av 
första graden och chef i den svenska krigs-
organisationen för en fördelning (division); 
utnämningen satt dock hårt inne och man 
sade att han var för gammal! General fick 
han heller inte bli. Det fick vara någon måt-
ta på hur långt man på högre ort ville gå i 
visad uppskattning av en handlingens offi-
cer som var så tydlig i sina värderingar!

recensenten är ledamot av kkrva.
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kan en krigsmakt skaffa sig så stor makt 
i ett folkstyre att detta sätts ur spel eller att 
militära överväganden slår igenom oavsett 
vad de högsta civila ledarna vill? sådana 
frågor var vanliga på 1960- och 1970-talet, 
då länder i latinamerika och på andra håll 
styrdes av militärjuntor. 

som militaristisk har även staten israel 
betecknats, bland annat av de s k revisio-
nisterna. israel är i dag regionens starkaste 
militärmakt och har i hemlighet byggt upp 
en kärnvapenstyrka. dess väpnade styrkor, 
säkerhetstjänster och antiterroristenheter 
är effektiva och i de militära drabbning-
ar, och de lågintensiva krig som förts har 
israel oftast segrat. 

författaren till den här anmälda boken1 
är Mellanöstern- och asienkorrespondent 
och ger en initierad belysning av det nä-
ra samspelet mellan politiker och genera-
ler. israels militär har byggt upp betydan-
de prestige, menar tyler, och landet bärs av 
en närmast spartansk kultur. Militär bak-
grund är en merit även i det civila samhäl-
let. genom det politiska och militära stödet 
från usa har dessa drag hos israel stärkts. 
ledarna har dolt militariseringen och sökt 

motverka utlandets ovilja mot den genom 
att framhäva sig som västs och folkstyrets 
utpost i autokratins Mellanöstern.

En vital grupp hos tyler är de s k sabras 
(namnet taget från en ökenväxt) som var 
födda i Palestina under mandattiden och 
utbildades militärt av britterna. dessa sa-
bras lärde mycket av de israeliska terror-
gruppernas och de fria förbandens fram-
gångar. de var otåliga över det politiska 
och fackliga spelet och ville aktivt ta itu 
med vad de såg som Israels arabiska fien-
der. kampen mot britterna liksom segern 
1948–49 formade denna generation som 
prövades i förspelet till suezkrisen, då Ben-
gurion uppmuntrade skärmytslingar vid 
Egyptens gräns. 

fullt ut bröt sabras igenom med sexda-
garskriget 1967, då de israeliska styrkor-
na svepte fram och kom att mot uppgjorda 
planer vidga landets område i sinai, i gaza 
och på västbanken, invid Jerusalem samt 
på golan-höjderna. här gjorde de militä-
ra ambitionerna, klädda i segerrusigt isra-
eliskt pansar och pådrivna av den legenda-
riske Moshe dayan, de politiska ledarna 
till åskådare liksom det militära högkvar-

när militärkultur utmanar folkstyret  
– fallet israel
av fil dr Carl Johan Ljungberg

titel: 
Fortress israel: The inside story of the 
military elite who run the country – and why 
they can’t make peace
författare: 
patrick Tyler
förlag:
portobello 
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teret. fastän det senare hade önskat ut-
dela ett kraftfullt men begränsat slag mot 
egyptierna, tog det operativa befälet som 
bekant över och beslutade sig för att be-
sätta hela sinai. Även östra Jerusalem med 
den gamla staden och västra muren intogs. 
dayan gav när tillfället gavs order om att 
erövra västbanken och öppnade även sex-
dagarskrigets tredje front genom att inta 
golanhöjderna. 

att låta generaler behålla vad de själ-
va beslutat ta rimmar illa med moder-
na krigslagar. det följer mera segerrusets 
och det gyllene ögonblickets logik. när 
dayan med kolleger agerade så blev premi-
ärminister Eshkol rasande, men ändå gav 
han tappt inför armén, liksom hans före-
gångare sharett hade gjort. kanske ansåg 
Eshkol det chanslöst att söka tygla dayan. 
den blivande premiärministern Menachem 
Begin däremot applåderade avancemang-
en, som snart skulle trappa upp arabernas 
kamp mot israel. 

det militära rus som uppkom 1967 har, 
menar tyler, sedan dess bara fortsatt att 
verka också hos regeringarna, ifrågasatt 
bara av maktlösa avvikare. samtidigt har 
flera pensionerade generaler och säkerhets-
chefer sällat sig till duvorna, till exempel 
förre premiärministern Yitzhak Rabin och 
förre Mossad-chefen Meir dagan. under 
den första intifadan vid 1980-talets slut 
hävdade försvarets stabschef dan shomron 
att det inte fanns någon militär lösning på 
krisen, vilket hindrade att det palestinska 
upproret helt krossades. också de senaste 
åren har kritik, nu i form av tvivel på nyt-
tan av ett iranangrepp, yppats från höga 
militära- och säkerhetschefer.

När officerare i Israel har innehaft den 
politiska makten, som i fallet ariel sharon, 
har det militära/politiska samspelet starkt 
underlättats. den trenden stärktes då det 
israeliska försvaret erhöll ansvaret för by-

råkratin i de härtagna palestinska område-
na. sexdagarskrigets hjälte, ariel sharon, 
uttryckte det så: ”vi generaler har all rätt 
att inte bara ge luft åt våra politiska åsikter 
utan att påverka opinionen. vad som i hög 
grad kommer att forma den allmänna me-
ningen i israel är idf:s attityd”. detta syn-
sätt innebar även att militären lättare kun-
de hävda sina bedömningar mot civila pre-
miärministrar. genom att gå sådana åsik-
ter till mötes har civila ledare kompenserat 
sin svaga militära erfarenhet, något som 
psykologiskt kan vara förståeligt. 

genom bl a hämndaktioner och gerilla-
räder in i israel gav grannstaterna tidigt 
israels hökar vatten på sin kvarn. Ben-
gurion skrev i sin dagbok sommaren 1953, 
att ”tvärtemot Moshes [sharetts] åsikt är 
repressalier nödvändiga. vi kan inte för 
vår säkerhet lita på fn-observatörer eller 
andra stater: sätter vi inte stopp för des-
sa mord (genom infiltratörer) blir det ba-
ra värre.” 

En vital aktör i det militär-politiska dra-
mat blev israels säkerhetstjänst, Mossad, 
vars roll och rykte stärkts under suez-
krisen men även genom israels nya hem-
liga samarbete med länder som Marocko, 
iran och turkiet. Mossad var en tillgång 
också i usa-samarbetet. det låter oss ana 
Mossads ställning, då dess chef Meir amit 
vid en tidpunkt helt enkelt vägrade avgå 
fast Eshkol avskedat honom. då dayan 
och Peres beskyddade amit, skadades i 
stället premiärminister Eshkols prestige. 
Eshkol, vars samförståndsväg underkänts 
av Ben-gurion, desavuerades nu också av 
den militära eliten. tyler: ”varje insider 
måste fråga sig: vem styrde egentligen lan-
det? israel hade blivit ett förgiftat politiskt 
landskap där bara en liten elit i toppen av 
militären och politiken kände till de hem-
ligheter som doldes i avsikt att hindra ett 
politiskt sammanbrott”. 
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hävdar då tyler att israel blivit ode-
mokratiskt? knappast. att valen till (par-
lamentet) knesset är viktiga liksom att en 
allmän opinion trycker på i skilda frågor 
anser han klart. landets högsta domstol 
har även kraft att förbjuda viss militär el-
ler juridisk praxis. fastän israels besluts-
fattare i demokratisk anda ofta är oeniga, 
är de alla i någon grad nationalister och 
här uppstår problem. hur en nationalistisk 
elit tolkar landets intresse går alltid främst. 
sådana tolkningar sätts vid många beslut 
också över internationella avtal. det bety-
der inte alltid att israelisk militär är enig. 
Tyler påminner om hur höga officerare har 
kört över såväl militära rivaler som civi-
la konkurrenter, har bedrivit sitt eget spel 
och utövat censur eller spritt vilseledande 
uppgifter bl a om avsikter och styrkeför-
hållanden (dayan). vissa beslut har både 
fattats och förverkligats genom få nyck-
elpersoner. när israel anskaffade a-vapen 
(dimonareaktorn) skedde det i hemlig-
het och utan debatt i knesset eller i kabi-
nettet. trots att premiärministern önskar 
usa:s stöd ställer han ofta Washington in-
för ovälkomna fait accomplin. 

tyler drar slutsatsen att ”den krigiska 
impulsen i det israeliska samhället och hos 
dess styrande elit har underminerat förso-
ningsmöjligheter, vridit politiken mot en 
agenda av vedergällning och hämnd samt 
med avsikt företagit provokationer i av-
sikt att störa internationella diplomatis-
ka ansträngningar för att hitta fredsform-
ler.” han menar att usa:s närmast konti-
nuerliga stöd till landet allt från president 
Johnsons tid inte bara har skadat usa utan 
även bidrar till osäkerhet om israels egen 
framtid. 

i en recension av tylers bok (Foreign 
Affa irs, mars-april 2013) sammanfattar 
aluf Benn: ”trots sin militära skicklig het, 
dy na miska ekonomi, och betydande upp-
backning från usa har israel varken in-

tegrerats fredligt i Mellanöstern eller fått 
omvärlden att godta sin ockupation av 
och nyodlingar på västbanken”. En läsare 
av tylers bok frågar sig osökt, i vad mån 
de röster som oroas av israels militaris-
tiska agerande kan inverka på tänkesät-
ten hos landets politiker liksom dess mili-
tär- och säkerhetseliter. förändringstrycket 
hos israels egen befolkning är svagt, utom 
då det gäller att ge inhemska ekonomiska 
frågor mer tonvikt än nu. En ökad trötthet 
märks dock inför kraven på ständig, väp-
nad beredskap liksom inför de uppoffring-
ar som detta kräver.

Patrick tyler bygger på egna resor som 
journalist, men även på intervjuer med 
nyckelpersoner, på memoarer och andra 
dokument. Med de teoretiska resonemang-
en hos personer som Ben-Eliezer kan han 
knappast tävla och inte heller med den 
skarpsynta förklaring till israels ökade ex-
tremnationalism som ami Pedahzur (The 
triumph of Israel’s radical right, 2012) ny-
ligen lagt fram. om tylers noggrannhet 
vittnar att hela 60 sidor i Fortress Israel 
upptas av noter och index. slutsatsen att 
Israelmilitärens inflytande har ökat är i sig 
inte originell men stöds här med nytt ma-
terial.

Möjligen överdriver tyler i sin önskan 
om försonlighet skillnaden mellan hökar 
som sharon och ”liberala” sionister som 
sharett, levi Eshkol och golda Meir. Men 
genom att betona vad militarismen gör 
med israelisk politik i vid mening liksom 
med israels band till omvärlden har tyler 
gjort en väsentlig insats. 

författaren är fil dr och frilansskribent 

not

1. omnämnd i KKrVAHT, 1. häftet 2013 
litteraturöversikt, s 189.
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Historieverket slutfört – på gott och ont
av Bo G Hall

så har då äntligen det mäktiga projek-
tet om sveriges historia de senaste 13 000 
åren förts i hamn i och med att de sjun-
de och åttonde volymerna – avseende åren 
1920–1965 respektive 1965–2012 – nu 
kommit ut. tidigare delar i serien har förut 
presenterats i dessa spalter. den här sats-
ningen utgör en kraftprestation som vi alla 
har glädje av: helt i enlighet med maximen 
att om vi inte vet varifrån vi kommer så 
blir det svårt att välja riktning när vi ska 
gå vidare. 

drygt femtio år har passerat sedan en 
motsvarande samlad redovisning presen-
terades. sten carlsson och Jerker roséns 
Svensk Historia kom då i två delar om var-
dera 700 sidor. det nu fullbordade verket 
är betydligt mer omfattande och tar re-
jäl plats i bokhyllan. Eftersom varje del 
är en veritabel tegelsten så hamnar den 
totala textmassan på bortåt fem tusen si-
dor. rimligen kommer vi ha stor nytta av 
dem en god tid framåt. samtidigt kan man 
undra varför vi är så senfärdiga i sverige.  
Motsvarande sammanfattningar av den eg-
na historien utkommer betydligt oftare i 
våra nordiska grannländer.

Huvudansvarig för arbetet har den fli-
tige lundaprofessorn dick harrison va-
rit. för varje del har han utsett särskilda 
redaktörer; alla professionella historiker. 
avsikten är alltså att få ett mera övergri-
pande perspektiv och se vad som faktiskt 
långsiktigt var viktigt i skeendet under de 
aktuella perioderna. hur har då denna väl-
lovliga ambition uppnåtts? svaret på den 
frågan måste enligt min mening bli olika 
för de två här behandlade volymerna.

den sjunde delen – som haft trion 
Yvonne Hirdman, Urban Lundberg och 
Jenny Björkman som redaktörer – redo-
visar ett antal omvälvande förändringar i 
vårt land. det gäller till exempel så skil-
da teman som allmän rösträtt och demo-
krati, förbudsomröstning, depression, ko-
handel, saltsjöbadsavtal, folkhem, atP, te-
ve och bilism. att närmare diskutera dessa 
områden i en relativt kortfattad recension 
är omöjligt. Men i stort sett får författar-
na sägas ha lyckats bra med sin redovis-
ning. Möjligen har de behandlat näringsli-
vets och utrikeshandelns starka utveckling 
efter 1945 alltför styvmoderligt. detta var 

titel:
sveriges Historia del 7 och 8
författare:
Yvonne Hirdman, urban lundberg och 
Jenny Björkman. kjell Östberg och Jenny 
andersson (red)
förlag:
norstedts Förlag
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ju en grundläggande förutsättning för väl-
färdssamhällets stadiga framväxt.

naturligtvis innehåller volymen ock-
så mycket av intresse för dem som är sär-
skilt engagerade i frågor gällande landets 
försvar. detta är föga förvånande eftersom 
delen täcker andra världskrigets tunga år 
liksom första hälften av det kalla kriget. 
Exempelvis lämnas en värdefull genom-
gång av hur tankarna på en svensk atom-
bomb utvecklades och stoppades. 

kring sveriges politik under bered-
skapsåren har det som bekant forskats åt-
skilligt med början i det stora projektet 
suav (sverige under andra världskriget). 
det avsatte ju på sin tid en hel rad dok-
torsavhandlingar som sammantagna visa-
de på bilden av ett av nazityskland kring-
ränt och från början dåligt rustat sverige. 
samlingsregeringen tvangs därför visa ly-
hördhet gentemot hitlerregimen i form av 
påtagliga avsteg från den proklamerade 
neutralitetspolitiken; till exempel att tyska 
transporter på svenska järnvägar till och 
från norge tilläts liksom transiteringen av 
division Engelbrecht i juni 1941. Efterhand 
som krigslyckan vände – och den forcerade 
svenska upprustningen gav resultat – öka-
de dock den svenska rörelsefriheten till de 
allierades favör. i den nu redovisade voly-
men står sig denna beskrivning av sveriges 
agerande rätt väl. visserligen påpekas helt 
riktigt att olika moraliska frågeställningar 
lyfts fram på senare år – ofta i efterklok-
hetens belysning. Men detta har knappast 
i någon avgörande grad påverkat den tidi-
gare bilden.

omdömet om den avslutande, åttonde 
delen – vars redaktörer varit kjell Östberg 
och Jenny andersson - måste däremot bli 
mera negativt. dess uttalade syfte har varit 
att i en övergripande syntes redovisa resul-
taten av de senaste femtio årens i hög grad 
fragmentiserade forskningsinsatser. deras 

innehåll sprids normalt bara inom en be-
gränsad, akademisk krets och når mera 
sällan ut till en intresserad allmänhet. och 
nästan aldrig höjs blickarna över det egna 
avgränsade området. 

Men duon Östberg-anderssons uppdrag 
har kanske varit nästan omöjligt. att redo-
visa det helt nyss avslutade, senaste halv-
seklet reser nämligen genast ett antal in-
vändningar. kan man över huvud taget 
få vettiga perspektiv på en så närliggande 
period? redan tillgången till – eller kan-
ske snarare bristen på - vederhäftiga käl-
lor kan sålunda vara mycket problema-
tisk. ledamoten Bengt gustafsson har ju 
nyligen – i inlägget ”några kommentarer”  
2. häftet KKrVAHT 2013 – anmält ett an-
tal mycket kritiska kommentarer till hur 
de främmande ubåtskränkningarna redo-
visats. Bland annat ställer han frågor just 
om förmågan till källkritik i hos de berör-
da forskarna.

Men också en rad andra erinringar kan 
anföras; till exempel hur all historieskriv-
ning riskerar att felaktigt påverkas av oli-
ka vid skrivtillfället rådande stämningslä-
gen. Många av oss minns den undergångs-
stämning kring riskerna för havererade it-
system som piskades upp inför det senaste 
millennieskiftet; hissar skulle fastna, betal-
ningar över nätet sluta fungera och en rad 
samhällsfunktioner slås ut eller åtminstone 
påverkas mycket allvarligt. något liknan-
de gällde när de första fallen av hiv-aids 
rapporterades. visioner om en stundan-
de fruktansvärt smittsam farsot – parallel-
ler drogs till spanska sjukans härjningar, ja 
rentav till medeltidens återkommande vå-
gor av pestangrepp – fick vidsträckt sprid-
ning. 

Ett annat beryktat exempel är hur den så 
kallade romklubben på 1960-talet lär ha 
förutsagt exakt vilket år världens samlade 
oljeresurser definitivt skulle sina och där-
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med mycken mänsklig verksamhet skulle 
kollapsa eller åtminstone försvåras kraftigt. 
detta var en korkad spådom eftersom ol-
jan i princip aldrig kommer att ta slut men 
däremot kanske blir för dyr. Poängen med 
dessa tre exempel är att det först var med 
ett visst tidsperspektiv som den reella bety-
delsen av dessa hot kunde bedömas.

nu är det givetvis ändå inte svårt att pe-
ka på ett antal områden där det senaste 
halvseklet förefaller ha inneburit klara för-
ändringar för och i vårt land: omvandling-
ar till följd av globaliseringen, it-sektorns 
explosionsartade framväxt inte minst inom 
mediaområdet, påverkan från de ökade in-
vandrar- och flyktingströmmarna, den allt-
mer fortgående sekulariseringen, genusfrå-
gornas stegrade betydelse, den accelerera-
de inflyttningen till våra storstadsområden 
liksom klimathotet. Men först om några 
decennier kan vi med någon grad av säker-
het bedöma vad som långsiktigt varit be-
tydelsefullt. i själva verket kan nu inte så 
värst mycket mer sägas om den nyss för-

flutna perioden än att 1960- och 1970-ta-
lens hårda vänstervågor under de påföljan-
de årtiondena byttes ut mot kraftiga hö-
gervindar som öppnade för nyliberala tan-
kesätt. 

kommersiellt, berättar harrison, har 
”svensk historia”-projektet, inte blivit nå-
gon framgång. Enligt honom kan ett skäl 
vara att verket inte uppmärksammats som 
det borde på våra kultursidor. Man kan 
fråga sig varför och hamnar då lätt i fun-
deringar om den rätt ofta omtalade svens-
ka historielöshetens betydelse.  i den mån 
en sådan existerar lär den tyvärr inte på-
verkas – annat än marginellt – av all kun-
skap och lärdom som ryms mellan pärmar-
na i seriens alla volymer. Men för de intres-
serade är förstås verket på många sätt en 
ren guldgruva, inte minst genom de utförli-
ga litteraturlistorna och de ofta välvalda il-
lustrationerna.

Recensenten är fil dr, f d kommerseråd och 
ledamot av kkrva.
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titel:
revolutionary iran: a History
Of the islamic republic
författare:
michael axworthy
förlag:
allen lane, london 2013

den islamiska republiken i iran har över-
levt. den är mer stabil än många räknade 
med, enligt författaren, en brittisk diplomat 
och forskare. insiktsfullt har han nalkats 
sitt ämne och belyst spänningen mellan å 
ena sidan en shiitisk trosvärld, underord-
nad den på sin tid karismatiske khomeini 
och efterföljarnas maktbegär, å andra si-
dan hoppet om fungerande demokrati.

iran har blivit mindre öppet och mer au-
tokratiskt än revolutionen 1979 behövde 
ha blivit, demokratin är under reträtt i en 
stat med stora ekonomiska problem. Boken 
hävdar att landet är defensivt inriktat, ock-
så när det gäller dess nukleära ambitioner. 
Ett genomgående intryck blir att allt kunde 
ha varit litet bättre och mer hoppfullt, om 
inte USA låst sig i fiendskap.

förutom den utförliga kronologiskt upp-
lagda analysen och en rad personporträtt 
kan läsaren ta del av värderingar av ett av 
det sena 1900-talets blodigaste och minst 
uppmärksammade krig åren 1980–88 mel-
lan iran och irak. revolutionen misstrodde 
sin militär, men den arsenal som schahen 
hade skaffat från usa, med ett begränsat 
antal f 14-plan, visade sig överlägsen iraks 
hantering av Mig 23 som hade köpts från 
sovjet. i praktiken vågade ingen part sat-
sa allt på luftkrig. Mot saddam husseins 
stridvagnar och artilleri satte iran in sitt re-
volutionära garde och frivilliga, som med 
åren gick från ”mänskliga vågor” till tradi-
tionellt infanteri.

titel:
six moments of Crisis: 
inside British Foreign policy
författare:
gill Bennett
förlag:
Oxford university press 2013

för den som fängslas av engelsk efterkrigs-
tid är detta en given bok. skriven av en ti-
digare chefshistoriker i Foreign Office tar 
den upp ett halvt dussin av det kalla krigets 
kritiska regeringsavgöranden i london. 
tillsammans speglar de ett land på retur, 
men motsträvigt.

fallen som det gäller är beslutet som-
maren 1950 att skicka arméförband till 
korea, förspelet till 1956 års suezkris, 
det första försöket att vinna inträde i 
Europasamarbetet (dåvarande EEc) 1961, 
insikten 1968 om den ofrånkomliga reträt-
ten från ”öster om suez”, en massutvisning 
av sovjetiska tjänstemän 1971 och inled-
ningen till falklandskriget 1982.

krönikan belyser en fullständigt avgö-
rande roll som det brittiska kabinettet spe-
lar. författaren avvisar beslutsamt att åt-
gärder av hög dignitet skulle tas av rådgi-
vare och tjänstemän. de som kan fatta så-
dana beslut är och förblir endast ansvari-
ga ministrar. de har många hänsyn att ta, 
till det egna partiet och parlamentet i dess 
helhet, pressen, allmänna opinionen, usa, 
andra demokratier, samväldet och kraft-
spelet mellan stormaktsblocken. lägg till 
detta omsorgen om en ofta vacklande eko-
nomi och en fallande stormaktsstatus – och 
man kan nog litet beundra att beslut trots 
allt togs, därtill ofta i enighet. 

litteraturöversikt
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titel:
engineers of victory: 
The problem solvers who Turned 
the Tide in the second World War
författare:
paul kennedy
förlag:
random House, new York 2013

vid mötet i casablanca i januari 1943 stod 
de allierade inför fem utmaningar. hur 
skulle de vinna slaget om atlanten mot 
dönitz ubåtar? kunde man få ett herraväl-
de i luften? gick det att nedkämpa hitlers 
pansardivisioner? vad krävdes för att en ny 
front skulle öppnas i väst? var det möjligt 
att föra kriget till det japanska hemlandet? 
sjutton månader senare, sommaren 1944, 
hade man hanterat alla dess svårigheter el-
ler var på god väg att göra det.

om detta handlar Paul kennedys li-
tet annorlunda bok om andra världskri-
get. statsmännen och fältherrarna har fått 
ge plats åt de individer som kom på nya 
lösningar och de organisationer som kun-
de tillgodogöra sig ändrade förutsättning-
ar. här möter man en ”uppmuntrande kul-
tur”, bättre än motståndarna på att lära av 
felsteg och släppa fram problemlösare. där 
var kanske britterna bäst, luttrade av sin 
ensamma kamp 1940. 

Beslutsam konvojering, överlägsenhet i 
luften med miniatyriserad radar i flygplan 
över atlanten; P 51 Mustang som med sin 
räckvidd skyddar bombarmadorna över 
hela tyskland; krigets ”bästa stridsvagn”, 
t 34 som fungerar fullt ut först 1944; nya 
system för landstigningen i normandie; 
hangarfartyg som dominerar stilla havet; 
seabees som i rasande fart bygger baser för 
B 29:or med övervunna barnsjukdomar – 
exemplen flödar.

titel:
going to Tehran: Why the united states 
must Come to Terms with the islamic 
republic of iran
författare:
Flynt leverett and Hillary mann leverett
förlag:
metropolitan Books, Henry Holt and 
Company, new York 2013

i sin syn på iran ligger författarparet i fejd 
med många. de två anser att det ameri-
kanska etablissemanget – administratio-
nen, tankesmedjor, massmedier och alla 
andra som uttalar sig som experter  – inte 
bara har feltolkat eller missförstått ayatol-
lornas regim utan i trettio år vilselett usa-
opinionen. de två har nu samlat sina argu-
ment i bokform.

för många blir redovisningen mycket att 
svälja. Det mesta som de flesta av oss tar 
del av framstår här som helt enkelt fel: iran 
lider inte alls av recession utan har tillväxt, 
landet är självförsörjande, kvinnor måste 
bära huvudduk men utbildas som männen, 
forskarmiljön blomstrar och når ut globalt 
som en del av ”mjuk makt”. i framställ-
ningen poängteras en klassisk maktdelning 
i iran, mellan lagstiftande, dömande och 
verkställande makt; likt demokratier pågår 
en livlig debatt. allt detta dock under upp-
sikt av ”ledaren över revolutionen”. vi får 
inte tro på att det finns något sekulärt folk-
ligt alternativ.

Boken vill hävda att majoriteten av 
irans folk vill leva i en islamisk republik, 
och denna har gjort ett starkt intryck på 
hela den muslimska världen. så hur ska 
usa möta ett land med hårdför inrikespo-
litik och beslutsam nukleär ambition? Jo, 
precis som man gjorde med öppningen till 
kina, sägs det. det gäller att lära sig att le-
va också med ett självsäkert iran.
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titel:
The rise of China vs. the logic of 
strategy
författare:
edward n. luttwak
förlag:
The Belknap press of Harvard university 
press, Cambridge, mass., london 2012

kina skulle kunna slå av på takten. Men om 
landet fortsätter att växa mycket snabbt, 
både ekonomiskt och militärt, kommer 
det att hamna i motsägelser och skada sina 
egna intressen. tidigare bundsförvanter 
övergår till att bli vaksamma neutrala, tidi-
gare neutrala blir motståndare, och gamla 
och nya motståndare bildar allianser. usa 
och ryssland går säkerligen inte samman, 
men båda kan liera sig med indien.

den bedömningen gör Edward luttwak, 
känd för sina arbeten om strategi, bland 
dem ett om romersk strategi. kritiserad av 
fackhistoriker just för den boken ger han 
sig nu oförskräckt på att underkänna kine-
sernas tusenårigt nedärvda klokskap som 
ju brukar imponera på många. sun tzu till 
trots vann han-kineserna sällan väpnade 
konflikter, skriver han. De kunde hante-
ra sina inbördeskrig men inte vågorna av 
anlopp från främmande nomadfolk. när 
Manchu-väldet var som störst var kina i 
praktiken ett erövrat land.

författaren hävdar att kina sedan 2008 
har uppträtt arrogent, provocerande och 
rent av hotfullt. det uttrycker inte minst 
vad han kallar för ”stormaktsautism”; ett 
ointresse för världens folk, en oförmåga att 
förstå hur de reagerar. Men som kineserna 
nu gör når de till sist en strategins logiska 
kulminationspunkt. Inflytandet över andra 
har redan börjat minska.

titel:
ike’ Bluff: president eisenhower’s 
secret Battle to save the World
författare:
evan Thomas
förlag:
little, Brown and Company,
new York Boston london 2012

dwight Eisenhower älskade spelet. han 
dolde sina kort, var i sin ungdom en stor 
utövare av poker och blev en extremt bra 
på bridge. Evan thomas ser i denna egen-
skap förklaringen till hur ike åren 1952–
1960 ledde usa och lyckades hantera 
Mao Zedong och framför allt chrusjtjov. 
analysen är påfallande positiv, men det bli 
inget uttalat idolporträtt.

Presidentens övergripande syfte var att 
hindra en nukleär ragnarök – till den än-
dan var han fast besluten att undvika små 
militära konflikter. Han kunde uppmunt-
ra en diskussion om insatser av kärnvapen, 
men ingen vet om han någonsin kunde det 
låtit gå därhän. han uppfattades som en 
med tiden allt tröttare farfar som mest spe-
lade golf – hans ständiga avkoppling. Man 
förstod inte alltid vad han sade, men detta 
liksom hans ständigt utstrålande optimism 
hörde till fasaden, som dolde både den 
självsäkre generalens genomtänkta plane-
ring och ett vulkaniskt temperament.

sin militära vana trogen skapade 
Eisenhower en stabsmässigt välorganise-
rad administration.

För de skrämmande utspelen fick andra 
stå, som utrikesministern dulles i ”till av-
grundens rand”. Presidenten höll tillbaka 
militären, som han misstrodde, brast lika-
fullt i kontrollen av cia och fullföljde inte 
sina nedrustningsinitiativ. Men i en nervig 
tid var, som författaren skriver, usa ”väl-
signat av en man som förstod krigets na-
tur”.
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två amerikanska historiker ger här varsin 
syn på varför det kalla kriget bröt ut. 

robert gellately hör till traditionalis-
terna: Metodiskt lägger han all skuld på 
stalin. som livslång revolutionär använ-
de denne andra världskrigets seger till att 
utbreda ett leninistiskt styre. det arv han 
lämnade efter sig blev mer än tre årtion-
dens förbannelse för de berörda folken. nej, 
skriver frank costigliola. allt berodde på 
franklin roosevelts död i april 1945, just 
innan vapnen tystnade i Europa. därmed 
försvann möjligheterna att undvika eller 
åtminstone dämpa supermaktskonfronta-
tionen mellan usa och sovjetunionen.

som osäker nykomling på presidentpos-
ten kunde/ville harry truman inte fortsät-

ta föregångarens politik. inte minst lita-
de han på de sovjetkännare som hade för-
bittrade erfarenheter av hur sovjetunionen 
fungerade. roosevelt hade hållit dem kort 
och litat på sin förmåga att komma över-
ens med stalin (”uncle Joe”) med sikte på 
en världsordning som de ”tre stora” (brit-
terna fick vara med) skulle ta ansvaret för. 

i detta rätt senkomna revisionistis-
ka arbete framstår sålunda det kalla kri-
get som onödigt eller i varje fall inte 
mest sovjetunionens fel. Betoningen av 
roosevelts person skymmer stalins regim 
liksom dennes avsikter för centrala och 
östra Europa och, gärna, även asien.

samtliga böcker är anmälda av olof 
santesson.

titel:
stalin’s Curse: Battling for Communism
in War and Cold War
författare:
robert gellately
förlag:
Oxford university press 2013

titel:
roosevelts lost alliances:
How personal politics helped
start the Cold War
författare:
Frank Costigliola
förlag:
princeton university press,
princeton and Oxford 2012
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Författaren ansvarar för att artikel som insän-
ds är språkgranskad och genomarbetad och 
sänder originalmanuskript i Word till redak-
tionen på info@kkrva.se. Författarens namn, 
adress, e-postadress, telefon- och faxnummer 
 an ges i mailet. Författare till inträdesan-
förande och årliga redo visningar bör begränsa 
antal tecken (inkl blanksteg) till högst 30 000 
resp 60 000.

Vetenskapliga artiklar inom Akademiens 
 område bör innehålla 7-10 000 ord (d v s max 
50 000 tecken utan blanksteg = max 60 000 
tecken med blanksteg = max 20 A4-sidor i 
normal text med 12 punkter).  Artikeln skall 
starta med ett abstract på engelska om det är 
en artikel skriven på skandinaviskt språk eller 
på skandinaviskt språk om artikeln är skriven 
på engelska.

Bilder: Förslag till illustrationer bifogas 
separat. Obs! Det räcker inte att bilderna är 
inmonterade i ett word- eller powerpoint-
dokument. För tryck krävs att bilderna är  
bifogade som separata högupplösta bildfiler, 
dvs minst 300 dpi. 

Tips: Akademiens skrivhandbok med våra 
skrivregler finns att hämta på hemsidan. 

Redaktionen språkgranskar manuskriptet och 
åter sänder det till författaren. 

Författaren granskar redaktionens förslag till 
förtyd liganden etc och meddelar skriftligen 
eventuella synpunkter.  
 
Beställning av särtryck och lösnummer

Särtryck beställs hos redaktionen, efter 
överens kommelse om pris, med uppgift om 
antal och adresser för leverans och fakture-
ring. Lösnummer beställs hos redaktionen 
eller på admin@kkrva.se som också svarar för 
utsändning och fakturering.

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 inrät-
tade Svenska Krigsmanna Sällskapet föresatt sig 
att hafva ospard, till förbättrande och utvid-
gande 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 här-
medelst 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 yt-
termera visso hafve Vi detta med egen hand un-
derskrifvit och med Vårt Kongl. Sigill bekräfta 
låtit. Stockholms slott den 23 November 1796.
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Svensk krigarkultur
av Peter Bovét

IAEA – mer än en nukleär vakthund
av Nils Daag och Magnus Lenefors

Framtida svensk luftmakt
av Mathias Järvare
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