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Stupad för fosterlandet. 

 
En analys av medvetenheten om strategiska risker till följd av  

Sveriges militära medverkan i dagens konflikter. 
 

Sedan mitten på 1990-talet finns en uttalad politisk vilja att Sverige skall delta i internationella 
militära insatser i en större omfattning än tidigare. Ambitionsökning kommer att ske i en miljö där 
hoten globaliseras och insatserna blir mer komplexa samtidigt som det militära engagemanget 
skall öka så att en dubblering av utlandsstyrkans förmåga åstadkoms. Under de senaste 25 åren har 
de konflikter och krig som definieras som inomstatliga, lågintensiva och asymmetriska samt 
bedrivs med okonventionella metoder kommit att betraktas som normgivande av flertalet 
betraktare. De krig som vi ser idag innehåller nya inslag avseende aktörer, drivkrafter och 
moraliska/etiska samt juridiska betingelser för våldsutövningen vilket även återspeglas i de 
internationella insatser som genomförs i syfte att hantera dem. Det politiska och reella priset för 
deltagande i dessa insatser har konstant ökat. Detta förhållande genererar nya utmaningar och 
ställer andra krav på de aktörer som överväger att använda det militära maktmedlet för att skapa 
fred och säkerhet i den nu rådande världsordningen.    

Syftet med denna uppsats, som är en kvalitativ innehållsanalys, är att bedöma medvetenheten om 
de strategiska risker och sårbarheter som uppkommer vid användandet av det svenska militära 
maktmedlet i dagens konflikter. Resultatet av analysen visar att Sverige riskerar att bli strategiskt 
sårbart i och med den begränsade medvetenheten om de strategiska riskerna uppkomna av den 
ökade ambitionen att använda det militära maktmedlet för internationella insatser i dagens krig, i 
synnerhet avseende storskaliga förluster.  

Nyckelord: Strategi, moderna krig, asymmetriska, internationella insatser, strategiska 
sårbarheter, förluster.  
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Fallen for King and Country. 

 
An analysis of the awareness of strategic risks resulting from  

Sweden’s military participation in today’s conflicts. 
 

Since the mid-90’s there is a pronounced political will that Sweden is to participate in 
international military missions to a larger extent than previously. This increased ambition will 
take place in an environment where the threats are becoming globalized and the operations more 
complex simultaneously as the military engagement is to increase in order to double the ability of 
the expeditionary force. In the past 25 years, the number of conflicts and wars defined as intra-
state, low-intensity, asymmetrical and fought using unconventional methods are being seen as the 
norm by most observers. The wars of today contain new elements regarding actors, motive forces 
and moral/ethic as well as legal prerequisites for the use of force, a fact also reflected in the 
international missions that are being conducted in order to manage them. The political and real 
cost of participation in these missions has increased constantly. These circumstances generate new 
challenges and impose different demands on the actors who contemplate the use of force with the 
aim to establish peace and security in the present world order.         
    
The purpose of this thesis, which is an analysis of content, is to estimate the awareness of the 
strategic risks and vulnerabilities resulting from the Swedish use of military force in today’s
conflicts. The result of the analysis shows that Sweden is running the risk of becoming 
strategically vulnerable due to the limited awareness of the strategic risks resulting from the 
increased ambition for the use of military means in international missions in today’s wars, 
especially regarding large-scale casualties.   
 
Key words: Strategy, modern wars, asymmetric, international operations, strategic 
vulnerabilities, casualties.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Sedan mitten på 1990-talet finns en uttalad politisk vilja att Sverige skall delta i 
internationella militära insatser i en större omfattning än tidigare. Motivet för detta är att 
därigenom bidra till ökad svensk nationell säkerhet.1 Ambitionsökning kommer att ske i en 
miljö där hoten globaliseras och insatserna blir mer komplexa samtidigt som det militära 
engagemanget skall öka så att en dubblering av utlandsstyrkans förmåga åstadkoms.2  
 
De idag förekommande krigen uppvisar i stor utsträckning särdrag som inte varit normen 
sedan 1600-talet. Tidigare norm utgjordes av mellanstatliga krig med hög intensitet och 
konventionella metoder. Under de senaste 25 åren har de konflikter och krig som definieras 
som inomstatliga, lågintensiva och asymmetriska samt bedrivs med okonventionella metoder 
kommit att betraktas som normgivande av flertalet betraktare.3 Under samma period har 
traditionella krig utgjort en knapp tiondel av det totala antalet väpnade konflikter i världen.4 
Inbördeskrig är tveklöst den dominerande formen av samtida väpnade konflikter.5 De krig 
som vi ser idag innehåller nya inslag avseende aktörer, drivkrafter och moraliska/etiska samt 
juridiska betingelser för våldsutövningen vilket även återspeglas i de internationella insatser 
som genomförs i syfte att hantera dem.    
 
Den ökade ambitionen att använda det militära maktmedlet i utövandet av utrikes- och 
säkerhetspolitiken innebär att Svenska förband idag deltar såväl i traditionella fredsbevarande 
operationer som i fredsframtvingande dito. Denna utveckling inleddes med försvarsbeslutet 
19966 samt i och med NATO:s flygbombningar mot Bosnienserberna vilka markerade skiftet 
mot fredsframtvingande operationer.7 Dessutom sker inte det svenska deltagandet längre 
uteslutande inom ramen för FN-operationer utan även som NATO och EU-ledda insatser med 
mandat av FN. Nytt är även att Sverige väljer att delta i operationer i vilka den insatta styrkan 
tydligt uppfattas som en part i konflikten exempelvis det svenska bidraget till NATO-ledda 
International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan där insatta svenska förband 
utbildar, stödjer och genomför gemensamma operationer med nationella Afghanska 
säkerhetsstyrkor. Enligt Daniel Byman och Taylor Seybolt så misslyckas dock dagens militära 
interventioner i inomstatliga konflikter oftare än de når framgång.8 Det politiska priset i form 
av förtroendekapital för deltagande i dessa insatser har konstant ökat, ett faktum som inte 
undgått de motståndare som intervenerande stater ställs mot idag. Detta förhållande genererar 
nya utmaningar och ställer därmed andra krav på de aktörer som överväger att använda det 
militära maktmedlet för att skapa fred och säkerhet i den nu rådande världsordningen. 

                                                 
1 Regeringens skrivelse 2007/08:51, Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och 
säkerhetsfrämjande verksamhet, mars 2008, s. 2 
2 Regeringen, Nationell strategi, s. 5  
3 Bland andra Herfried Münkler, Rupert Smith, William S. Lind och Mary Kaldor för att nämna några. 
4 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, s. 39 
5 Harbom, L och Wallensteen, P. ’Armed Conflicts and Its International Dimensions, 1946-2004’, i Journal of 
Peace Research, 42, 5: 623-635, 2005, s. 623   
6 Swedish Armed Forces, Joint Military Doctrine  Peace Support Operations, Försvarsmakten,  Stockholm, 
1997, s. VI 
7 Bellamy, Christopher, Knights in White Armour. The New Art of War and Peace, Random House, London 
1996, s. 174 
8 Byman, D. och Seybolt, T. ’Humanitarian Intervention and Communal Civil Wars: Problems and Alternative 
Approaches’, 1:33-78, i Security Studies, 13, 2003, s. 33 
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1.2 PROBLEMFORMULERING 
Ovanstående förhållanden innebär ett antal konsekvenser för deltagande aktörer. Till dessa 
konsekvenser hör strategiska risker av sådan karaktär att de ur ett Svenskt perspektiv utgör 
strategiska sårbarheter. Förmågan att möta dessa sårbarheter kan utryckas som en funktion av 
graden av medvetenhet om vad som konstituerar riskerna samt vidtagna förberedelser för att 
hantera dem. För att använda en liknelse; Om man inte vet vad eld är, är det svårt att veta hur 
man bäst släcker den och ens förmåga att hantera en eldsvåda blir således mycket begränsad. 
Risken att man blir bränd ökar dessutom dramatiskt.       
 
Att undersöka graden av medvetenhet om de risker som för Svenskt vidkommande utgör 
strategiska sårbarheter blir av vikt för en bedömning av Sveriges förmåga att möta dem och i 
förlängningen att kunna föra en långsiktig och väl förankrad säkerhetspolitik med bibehållen 
handlingsfrihet. Ytterliggare en förutsättning för det sistnämnda är att frågor kring det ”nya” 
användande av det militära maktmedlet och kring de risker som alltid är förknippade med 
konflikthantering och deltagande i krigiska företag uttalas samt att de öppet dialogiseras 
mellan statsmakten och Försvarsmakten. Problemet för denna uppsats formuleras därför som 
frågan: 
 
– I vilken utsträckning finns det en medvetenhet om strategiska risker till följd av Sveriges 
militära medverkan i dagens konflikter? 
 

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna undersökning är alltså att bedöma medvetenheten om de strategiska risker 
som uppkommer till följd av användandet av det svenska militära maktmedlet i dagens 
konflikter som truppbidragare i internationella insatser. Det är graden av medvetenhet hos de 
beslutsfattande instanser som har att hantera strategin för svenska internationella insatser som 
är av intresse och det är vad som uttalas som kommer att analyseras och inte handlingar eller 
åtgärder som vidtas.  
 
Sverige har hitintills varit besparat olyckan att lida svåra förluster eller utsättas för realiserade 
strategiska hot mot nationen som en följd av vårt internationella militära engagemang. 
Drivkraften bakom ansatsen att undersöka ovanstående medvetenhet bottnar i ett intresse av 
och vilja till att undvika att Sverige ställs inför en situation i vilken strategiska sårbarheter 
riskerar att diktera villkoren för svensk säkerhetspolitik och därigenom begränsa den 
nationella handlingsfriheten för användandet av det militära maktmedlet.  
 
För att svara på problemformuleringen och för att kunna genomföra analysen i uppsatsen på 
ett metodiskt sätt behöver följande tre frågeställningar behandlas?  
 

• Vad kännetecknar insatser och interventioner i dagens konflikter? 
• Vilka är de strategiska risker som bedöms utgöra sårbarheter på nationell eller politisk 

nivå för Sverige? 
• Omhändertas eller synliggörs identifierade strategiska risker i utsagorna kring den 

svenska ambitionen med det militära maktmedlet i dagens internationella insatser?  
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1.4 FORSKNINGSLÄGE 
Inom diskursen kring dagens krig och konflikter finns en väletablerad skiljelinje mellan de 
som anser att de kvalitativa förändringar som iakttas utgör ett paradigmskifte och de som 
menar att det inte finns tillräcklig empiri för detta påstående. De faktiska förändringar som 
noterats i samtida konflikter är dock inte omstridda. Det föreligger en omfattande litteratur 
inom ämnet och den spänner över så vitt skilda discipliner som socialkonstruktivism till 
teknologiska förklaringsmodeller för den aktuella empirin. Den är i det närmaste att betrakta 
som tvärvetenskaplig och forskningsläget är gott med väl etablerade och renommerade namn i 
framkant på forskningen.9   
 
En undersökning av medvetenheten om de strategiska hot/risker som innebär sårbarheter för 
Sveriges vidkommande utifrån en analys av dagens konflikter har inte kunnat återfinnas. 
Delmängder av bakomliggande analyser har dock skett, bland annat inom ramen för 
framtagandet av Försvarsmaktens perspektivplanering då scenarier med vissa strategiska 
risker simulerats och analyserats.10 Spridningen av utfallet bedöms dock vara begränsad 
främst beroende på att bilagan med de scenarier som krigsspelats är hemligstämplad.  
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Definitionen av det centrala begreppet strategiska sårbarheter definierar även vilka strategiska 
risker som ur svenskt perspektiv ger sårbarheter och därmed en avgränsning för vilka risker 
som analyseras i avhandlingen. Endast de strategiska risker som är en följd av användandet av 
det militära maktmedlet kommer att identifieras och utgöra del i analysen framförallt därför 
att det är endast dessa som direkt kan knytas till de analysobjekt som valts och som alla har 
det gemensamt att de ligger inom den militära domänen. Av utrymmesskäl kan de heller inte 
inkluderas i denna uppsats. 
 
Endast analys av de inriktnings- och styrdokument på den strategiska och politiska nivån som 
formar den svenska utrikes och säkerhetspolitiken kommer att genomföras. Ingen analys av 
de outtalade eller ej i skrift formulerade ställningstagande som är knutna till aktörer eller 
grupperingar som representerar myndigheter eller politikområden eftersom att dessa skulle 
kräva en metod som bygger på intervjuer vilket inte är metodologiskt önskvärt för denna 
uppsats. De kommer de facto inte heller debatten till del i officiell form och bidrar därigenom 
inte heller till en gemensam ökad medvetenhet. 
 
Hemliga bilagor till de dokument som analyseras kommer ej att behandlas av sekretesskäl. I 
Perspektivplanerings (PerP) årsrapport 2006 återfinns två hemliga bilagor varav den första 
innehåller de scenarier som används i perspektiv planeringen 2006. Dessa scenarier återfinns 
dock i en enklare sammanfattning tillsammans med öppna slutsatser i senare delrapport från 
perspektivplaneringen varför tillräcklig information ändå bedöms föreligga för syftet med 
denna uppsats.   
  

                                                 
9 Colin S. Gray, William S. Lind, Rupert Smith, Martin van Creveld, Mary Kaldor med flera. 
10 Bland annat genom krigsspel på scenarier med en fiktiv svensk insats i Afrika.  
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1.6 DISPOSITION 
I första kapitlet ges en ram för vad denna uppsats skall handla om genom att redogöra för 
bakgrunden till problemformuleringen och syftet med ansatsen. Vidare beskrivs de 
frågeställningar som måste besvaras för att hantera problemformuleringen. Kapitlet avslutas 
med en genomgång av forskningsläget inom området samt de avgränsningar som gjorts.   
 
Andra kapitlet avhandlar teori och metod för uppsatsen. Första delen av kapitlet går igenom 
teorianknytningen samt metod och källkritik med en kort beskrivning av analysobjekten. 
Andra delen utgörs av framtagandet av de analysinstrument som är nödvändiga för den analys 
som skall svara på frågeställningen i problemformuleringen.    
 
I kapitel tre genomförs nämnda analys med hjälp av de framtagna analysinstrumenten och de 
valda analysobjekten. Resultaten redovisas i en löpande samt en avslutande sammanfattning. 
 
Kapitel fyra inleds med en sammanfattning som bygger på resultaten i analysen och det 
inledande metod och teori kapitlet och sammanfattar resultaten för uppsatsen. Detta följs av 
slutsatser dragna utifrån nyss nämnda resultat. Därnäst görs en reflektion av slutsatsernas 
betydelse samt en kritik av resultatens validitet och reliabilitet. Slutligen ges förslag till 
fortsatt forskning utifrån de resultat som presenterats. 
 
Det femte och sista kapitlet innehåller en käll- och litteraturförteckning över använt material 
uppdelat efter typ av källa. 

    

2 TEORI OCH METOD. 

2.1 TEORIANKNYTNING 
För att kunna genomföra en analys av graden av medvetenhet om de strategiska sårbarheter 
som Sverige riskerar att utsätta sig för är det nödvändigt att använda analysinstrument som är 
lämpliga för ändamålet. Då det för denna uppsats inte gick att hitta redan framtagna 
analysinstrument får analysen föregås av en ansats att identifiera och klassificera dessa 
analysinstrument på ett fruktbart sätt.  Teorianknytning för den inledande undersökningen i 
metodavsnittet tar för det ändamålet utgångspunkt i den militärvetenskapliga teorin. Nedslag 
görs i såväl klassiska verk som den senaste litteraturen inom ämnet. I synnerhet och som ett 
avslutande steg i denna ansats nyttjas General Sir Rupert Smiths resonemang kring det som 
beskrivs som ett paradigmskifte för de multinationella insatser som genomförs idag. Tanken 
är att använda de sex trender som Smith identifierat, och som beskriver de nya förhållanden 
som karaktäriserar de insatser som genomförs i dagens konflikter, för att ta fram de 
strategiska risker som behövs som analysinstrument för den följande analysen.  
 
Fördelen med att använda Smiths verk är att det går att förhålla sig till oavsett vilken syn man 
har på vilket sätt och varför krig har förändrats eftersom att det paradigmskifte som beskrivs 
framför allt avser de insatser som genomförs som i sin tur är en effekt av nutidens krig. 
Dessutom ligger det en styrka i att Smiths studie är aktuell och bygger på relativt ny empiri. 
Eftersom Smiths resonemang även är ett återkommande inslag i problematiken för de 
konflikter som Sverige valt och väljer att engagera sig i bedöms denna teorianknytning vara 
fruktbar.  
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En invändning som skulle kunna riktas mot Smiths text är att dess inledande kapitel kan 
uppfattas som en partsinlaga i diskursen kring det eventuella paradigmskiftet avseende krigets 
förändring. Smith beskriver det som ett skifte från vad han kallar Industrial War till ett nytt 
paradigm kallat War amongst the People. Då denna uppsats i huvudsak använder sig av 
resonemangen i de avslutande kapitlen som avhandlar dagens multinationella insatser utgör 
detta dock ett mindre problem.  
 

2.2 METOD OCH KÄLLKRITIK 

2.2.1 Val av metod 
För att kunna svara på frågeställningen i problemformuleringen har valet fallit på att 
genomföra uppsatsen i två steg.  
 
Inledningsvis och som en del av metodavsnittet genomförs en ansats som syftar till att ta fram 
användbara analysinstrument. Detta sker genom att identifiera strategiska hot och risker för 
att sedan klassificera de som i förlängningen bedöms utgöra strategiska sårbarheter ur ett 
svenskt perspektiv. Den aktuella teoribildningen kring dagens typer av krig och villkoren för 
de insatser som genomförs i syfte att hantera dessa krig avhandlas i syfte att inventera de 
viktigaste strategiska riskerna som kan härledas ur dessa. Svenska internationella insatser 
sedan 1996 exemplifierar den ökade ambitionen med tyngdpunkt på de EU och NATO ledda 
operationerna.   
 
Därefter analyseras i avhandlingen ett urval av styrande dokument samt deras uttolkande i 
syfte att undersöka i vilken utsträckning tidigare identifierade strategiska risker omhändertas 
eller synliggörs. Som analysobjekt har valet fallit på de styrande strategidokument som 
inriktar och definierar användandet av det militära maktmedlet inom ramen för internationella 
insatser. Analysen görs i form av en kvalitativ innehållsanalys av källorna för att tydliggöra 
den svenska politiska ambitionen och därigenom svara på frågan i problemformuleringen. För 
detta ändamål väljs Bergström och Boréus modell av kvalitativ innehållsanalys som metod.11 
Metoden syftar till att på ett systematiskt sätt beskriva textinnehåll. För denna uppsats bedöms 
metoden vara mycket lämplig för att uttolka graden av medvetenhet om de identifierade 
strategiska riskerna.  
 
Analysobjekten avhandlas initialt i syfte att identifiera riskerna genom direkt 
överensstämmelse avseende ordalydelse och därefter ytterligare för att söka efter tolkningsbar 
överrensstämmelse av innebörden. Analysobjekten kommer att analyseras för att identifiera 
såväl förekomsten av analysinstrumenten i form av de fyra identifierade strategiska riskerna 
som för att kunna se om konsekvenserna av dessa risker, det vill säga potentiella sårbarheter 
berörs. Initialt genomförs en genomläsning där direkta referenser till analysinstrumentens 
formuleringar eftersöks och därefter studeras analysobjekten ånyo i syfte att spåra indirekta 
kopplingar i form av omskrivningar eller innebördsanknytning till de strategiska riskerna och 
sårbarheterna. Parallellt med detta genomförs även ansatsen att spåra eventuella beskrivningar 
av konsekvenser av identifierade strategiska risker och i förekommande fall om dessa kan 
hänföras till sårbarheter.  

                                                 
11 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt Metodbok i samhällsvetenskaplig text 
och diskursanalys, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 23ff 
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För att räknas som medvetenhet om de strategiska riskerna har det varit nödvändigt att dessa 
direkt uttrycks i analysobjekten på ett sådant sätt att det framgår att de har varit föremål för en 
analys (om än grund) samt att kontexten utesluter att innebörden skulle kunna vara en helt 
annan. Alternativkriteriet för kvalificering har varit att en innebördsmässig tolkning går att 
göra av överrensstämmelse utifrån de resonemang som ligger till grund för framtagandet av 
analysinstrumenten. När så ansetts befogat av en kontext som motiverar det, har en extensiv 
tolkning av innebörden tillåtits. 
 
Kriterier för graden av medvetenhen utgörs av God, Begränsad och Mycket Begränsad. För 
att uppnå God förutsätts att en tydlig medvetenhet föreligger såväl för analysinstrumentet i 
form av strategisk risk som för dess konsekvens i form av strategisk sårbarhet. Begränsad 
medvetenhet påvisar en tydlig medvetenhet om risker men ingen medvetenhet om 
sårbarheten. Mycket begränsad innebär att det inte finns en tydlig medvetenhet om risker och 
inte heller om strategiska sårbarheter. Ovanstående metod har skapats endast i syfte att kunna 
sammanfatta analysresultaten på ett överskådligt sätt och bör ej tillmätas kvalitativa 
egenskaper utöver detta. 
 
Intersubjektiv prövbarhet för den genomförda analysen uppnås genom att fotnotsystem enligt 
Oxfordsystemet nyttjas och källor redovisas i käll- och litteraturförteckning.  
 
Den avslutande delen av analysen följs av en reflektion kring de huvudsakliga slutsatser som 
gjorts löpande vilket syftar till att utveckla svaret på frågeställningen i problemformuleringen. 
 

2.2.2 Källkritik  
Källor som ligger till grund för denna uppsats utgörs av litteratur inom ämnet krigsvetenskap 
och statskunskap samt vetenskapsteori och är till största delen sekundärkällor. Den 
förstnämnda litteraturen lider av problematiken kring synen på krigsvetenskap. Det vill säga 
om det är att betrakta som en egen disciplin eller ett forskningsfält inom ett annat ämne 
exempelvis statsvetenskap. För föreliggande undersökningen bedöms detta inte utgöra något 
problem då det som är föremål för undersökningen är obestritt oavsett vetenskaplig 
angreppssätt.     
 
För analysen av den svenska politiska ambitionen i uppsatsens andra steg nyttjas källor i form 
av de officiella dokument från statsmakten (Riksdag och Regering) och Försvarsmakten som 
redovisas som övriga tryckta källor i käll- och litteraturförteckningen. Dessa primärkällor 
utgörs av uttalade strategi-, styr- och inriktningsdokument samt deklarationer som avhandlar 
Sveriges internationella insatser och användandet av det militära maktmedlet för detta 
ändamål.  
 
Analysobjekten utgörs av följande strategiska och inriktningsdokument och rapporter; 
Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, 2006 och 2007 samt mellanliggande delrapport 
för 2007 (PerP), Försvarsberedningens rapport Säkerhet i samverkan från 2008, Nationell 
strategi för internationella insatser, Regeringens Utrikesdeklarationer från 2008 och 2007. 
Valet av dessa har skett mot bakgrund av att de är att betrakta som strategiska dokument och 
som sådana av intresse för avhandlingen i denna uppsats. De kommer fortsättningsvis att 
refereras till som strategidokument även om de inte har detta som formell benämning och i 
enstaka fall inte gör anspråk på att vara det.  
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I fallet med PerP har detta varit en studie som bedrivits i nära samverkan med 
Försvarsdepartementet och även med direkta bidrag från Krisberedskapsmyndigheten och 
Totalförsvarets Forskningsinstitut varför den är att betrakta som ett Försvarsmaktsdokument 
men med tydliga politiska referenser. Övriga dokument är av tydligare politisk karaktär. 
Nedan följer en kort presentation av valda analysobjekt.  
 
Försvarsberedningens rapport 2008, Säkerhet i samverkan. 
Den parlamentariskt tillsatta Försvarsberedningen fick sitt förordnande tidigt 2007 av 
Försvarsministern. Inriktningen för arbetet med att analysera de strategiska trenderna i vår 
omvärld omfattade bland annat att ge fortsatt vägledning för utveckling av det flexibla 
insatsförsvaret. Rapporten som har en global ansats med ett regionalt fokus på Ryssland och 
närområdet bygger på underlag från Regeringskansliet, myndigheter, forskare och analytiker 
samt företrädare för ett antal länder. Kring huvuddragen i rapporten råder enighet men inom 
vissa områden har vänsterpartiets ledamot anmält avvikande uppfattning.12  
 
Försvarsmaktens Perspektivplanering 2005 - 2007 
Det uttalade syftet med perspektivplaneringen 2005-2007 är att skapa ett underlag som på ett 
spårbart sätt ligger till grund för statsmakternas fortlöpande ställningstaganden och för 
Försvarsmaktens egna långsiktiga inriktningsarbete.13 
 
Då slutrapporten från Perspektivplaneringen 2007 är en delmängd av ett studiearbete som 
fortlöpande avrapporterats till Regeringen dels med en årsrapport i maj 2006 och dels med en 
delrapport under våren 2007 kommer även 2006 års rapport att ingå i analysen. Slutresultatet 
avrapporterades under december 2007. Grunden för denna tvååriga studie lades dock redan i 
och med PerP 2005 och de scenarier och koncept som arbetades fram varför även 
årsrapporten för 2005 inkluderas i analysobjekten Analysen i denna uppsats omfattar samtliga 
delar men för enkelhets skull hänvisas i den löpande texten endast till PerP 2007. För 
referenser hänvisas dock till de separata rapporterna. 
 
Regeringens deklaration vid 2007 och 2008 års utrikespolitiska debatt 
I den utrikespolitiska deklaration som regeringen avgav 2008 tecknas i stort en liknande bild 
av användandet av det militära maktmedlem som i Europeiska Säkerhets Strategin (European 
Security Strategy, ESS). Framgångsfaktorer är effektiv multilaterism och ett med övriga 
maktmedel sammanhållet användande av det militära maktmedlet. Sverige skall dessutom 
vara pådrivande för att EU skall bli en global aktör i freds- och säkerhetspolitiken. Till den 
Europeiska dimensionen läggs även NATO, OSCE och FN:s betydelse betonas.14 Särskilt den 
Nordiska dimensionen accentueras för gemensamt genomförandet av det som benämns mjuk 
säkerhetspolitik och ett fördjupat samarbete kring fredsoperationer.15 Hotbilden avviker inte 
heller den men konkretiseras dock med hänvisning till de olika konfliktområden i vilka 
Sverige är engagerade eller har intresse av.  
 
 

                                                 
12 Regeringens hemsida (2008) Försvarsberedningens omvärldsanalys Säkerhet i samverkan.  
 [www] Hämtad från <http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/35/89/61dcc195.pdf> Hämtad 2008-06-02, s. 4f  
13 Försvarsmakten, Konsekvenser av olika militärstrategiska inriktningar Delrapport från perspektivplaneringen 
2007, Försvarsmakten, Stockholm, 2007, s. 3 
14 Regeringen, Regeringens deklaration vid 2008 års utrikespolitiska debatt I Riksdagen, 2008-02-13, s. 9. 
15 Regeringen, Utrikesdeklaration 2008, s. 22. 
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Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande 
verksamhet 
Målsättningen med strategin är att knyta utrikes-, bistånds- och försvarspolitiken närmare 
varandra16 med det långsiktiga perspektivet att ge stöd för ett samlat civilt och militärt 
agerande i för Sverige aktuella insatsområden17. Strategin har samma säkerhetspolitiska 
utgångspunkter som de utrikespolitiska deklarationerna som behandlats ovan. 
 
Strategin slår fast att våldsanvändning kan medges i insatser mandaterade i enlighet med FN-
stadgans kapitel VII och i självförsvar men även i andra lägen då det vore folkrättsligt tillåtet 
vilket är en syn som delas inom EU. En viktig utveckling i det internationella normsystemet 
som strategin tar upp är skyldigheten att skydda civilbefolkning med våldsanvändning om 
nödvändigt i syfte att förhindra exempelvis folkmord och etnisk rensning i synnerhet då FN:s 
säkerhetsråd inte förmår.18 Detta innebär självklart att svenska förband kommer att utsättas 
för större risker i samband med stridigheter i syfte att leva upp till detta åtagande. 
 
Gemensamt för alla valda strategidokument är deras mycket tydliga koppling mot den 
Europeiska Unionen. Sverige har gjort medvetna och mycket tydliga bindningar mellan den 
europeiska strategin för internationella insatser och den egna. Av denna anledning är det av 
intresse att även kort redogöra för ESS i syfte att ytterligare förklara den svenska hållningen. 
 
European Security Strategy: Av strategin framgår att de dimensionerande hot som EU:s 
medlemsstater står inför idag, och inom överskådlig framtid, är globala och 
gränsöverskridande till sin karaktär.19 De utgörs inte längre främst av hotet om storskalig 
aggression mot någon medlemsstat utan istället av hot som inte är helt militära till sin natur 
och följaktligen heller inte kan hanteras med uteslutande militära medel. Till dessa nya hot 
räknas terrorism, spridning av massförstörelse vapen, regionala konflikter, fallerade stater 
samt organiserad brottslighet. En kombination av de två förstnämnda ses som det mest 
skrämmande scenariot.20 Den valda strategin för att möta dessa hot bygger således på 
konceptet om multilaterala insatser i en global kontext som skall hanteras lokalt. För att 
försvara sin säkerhet har EU tre strategiska målsättningar; adressera hoten, säkerhetsskapande 
i närområdet samt en internationell världsordning baserad på effektiv multilaterism.21 
  
En fundamental frågställning som infinner sig när man betraktar användningen av det militära 
maktmedlet är vilka eventuella skillnader som går att utläsa mellan EU:s användande av det 
militära maktmedlet respektive svenskt användandet. Av de styrande dokument som reglerar 
detta framgår att det är en uttalad svensk inriktning att det militära maktmedlet skall användas 
inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik för att möta de nya dimensionerande 
hoten.  
 
Inför den analys som syftar till att svara på frågeställningen i problemformuleringen blir nu 
nästa steg att ta fram för ändamålet lämpliga analysinstrument som kan användas i 
textanalysen av ovan redovisade dokument.  

                                                 
16 Regeringen, Utrikesdeklaration 2008, s. 4 
17 Regeringen, Nationell strategi, s. 1. 
18 Regeringen, Nationell strategi, s. 9. 
19 Europeiska Unionen, A Secure Europe in a Better World, European Security Strategy (ESS), EU, Bryssel, 
2003, s. 2f. 
20 Europeiska Unionen, ESS, s. 4. 
21 Europeiska Unionen, ESS, s. 2 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-06-26 FHS beteckning: XXXX/X:1 
Chefsprogrammet 07-09 
Major Richard Gray  Sid. 12 (53) 
 
2.3 ANALYSINSTRUMENT 
Den följande undersökningen behandlar de två inledande frågeställningarna för uppsatsen. 
 

• Vad kännetecknar insatser och interventioner i dagens krig? 
 
• Vilka är de strategiska risker som bedömt leder till sårbarheter på nationell eller 

politisk nivå för Sverige? 
 
Genom att svara på dessa frågeställningar genereras de analysinstrument som kommer att 
användas i avhandling i vilken medvetenheten om de strategiska risker som kan påverka 
svensk säkerhetspolitik analyseras.  

2.3.1 Internationella insatser i dagens krig 
Traditionellt har militärteori och forskningen kring strategi främst handlat om studier av det 
”klassiska” kriget. Det vill säga storskaliga krig mellan stater med en tydlig koppling till 
rationalitet och politik. Länge har det dessutom handlat om en västerländsk tolkning av vad 
krig är. Maximen att ”krig är en fortsättning på politiken med andra medel” av den preussiske 
militärteoretikern Carl von Clausewitz ligger till grund för många av de antaganden som görs 
av teoretiker än i våra dagar.  
 
För att huvudtaget kunna teoretisera kring ett objekt som uppvisar en till synes obegränsad 
variation skapade Clausewitz en analytisk modell med det absoluta och verkliga kriget i 
andan av tysk idealistisk filosofi. Clausewitz fastställde krigets ideala begreppsmässiga 
egenskap, det absoluta kriget, för att utifrån detta sedan visa hur det modifieras i och av 
verkligheten. Detta verkliga krig som blir resultatet kan då i olika grad uppvisa likheter med 
det rent abstrakta begreppet beroende på de historiska omständigheterna.22 Skapandet av 
begreppsparet absolut och verkligt krig löste ett av Clausewitz vetenskapliga problem, 
nämligen hur man skulle kunna teoretisera om krig. För att finna en lösning på sitt andra 
problem, som var att finna svar på frågan varför vissa krig eskalerar men inte andra 
formulerade han begreppet om tvekampen (eller duellen). 23 Kriget är en utvidgad tvekamp 
där aktörerna genom fysiskt våld försöker påtvinga den andre sin vilja. Kriget förstås då som 
en våldsakt i syfte att påtvinga motståndaren sin vilja.24 Duellbegreppet har ofta återkommit 
inom krigsvetenskapen och utgör bland annat en av huvuddelarna i André Beauffres 
förklaringsmodell för strategi.25  Sammantaget har Clausewitz strofer kommit att utgöra den 
förhärskande förklaringsmodellen för krig vilket kommer att genomsyra de fortsatta 
resonemangen i denna uppsats.  
 
För den inledande frågeställningen i undersökningen om vad som kännetecknar dagens krig 
förutsätts initialt ett resonemang om vad krig är, eller hur det kan förstås. Inom teoretiserandet 
kring krig föreligger ett flertal ansatser. Widén och Ångström har i Militärteorins grunder 
gjort en sammanställning av tre förhållningssätt till krig som tar sin utgångspunkt i antingen 
dess funktionella betydelse, dess natur och karaktär eller konfliktbegreppet.  
 

                                                 
22 Johansson, Alf W, Europas krig, 2:a uppl., Prisma, Stockholm, 2006, s. 27f   
23 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 28f 
24 Clausewitz, Carl von, Om kriget, Bonniers, Stockholm, 2002, s. 29 
25 Beaufre, André, Modern strategi för fred och krig, epan, Stockholm, 2002, s. 21f  
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Som författarna konstaterar utgör dessa ansatser var för sig inte någon heltäckande 
förklaringsmodell utan de kompletterar snarare varandra och utgår också från studium av 
samma empiri. Betydelseangivningen som syftar till att göra krig begripligt genom att studera 
vad krig betyder, Widén & Ångström identifierar minst sex olika betydelser inom den 
militärteoretiska litteraturen, har som inneboende svaghet att den inte låter sig falsifieras 
empiriskt utan istället ger olika perspektiv som ett första steg i en vetenskaplig 
undersökning.26 För denna uppsats blir detta förhållande till empirin problematiskt då det är 
nödvändigt att göra en kvalitativ undersökning i en historisk kontext. En ansats med 
användning av konfliktbegreppet går ut på att försöka formulera en operationell definition av 
undersökningsobjektet genom mätbarhet i olika parametrar. Det är dock inte det kvalitativa 
som är av betydelse för denna uppsats problemformulering utan det kvalitativa eftersom att 
det är en analys av medvetenheten om en företeelse. Återstår då att definiera krig utifrån ett 
begreppspar som den preussiska krigsteoretikern Carl von Clausewitz formulerade under 
tidigt 1800-tal; krigets natur och karaktär. Att använda detta förhållningssätt i undersökning är 
lämpligt utifrån att det medger empiriska jämförelser och skapar spårbarhet i utvecklingen av 
hur krig tidigare har förståtts. Dessutom belyses den, för denna undersökning intressanta 
frågan om krig kan/bör förstås som ett rationellt- eller irrationellt fenomen.27  
 
En ovilja att beteckna dagens krig som just krig kan noteras i beskrivningen av och 
rättfärdigandet av dagens internationella insatser. Istället för krig refereras numera oftast till 
konflikter eller till och med conflicts short of war. Rupert Smith ser dessa nya termer som 
orsakade av en ovilja att släppa kopplingen till den tidigare formen av krig med 
utgångspunkten att de är potentiella industriella krig eller avvikelser från dessa. Därav termer 
som ”military operations other than war” medan trupper och soldater numera benämns 
”warfighters”.28 Denna definitionsförskjutning ligger dessutom väl i linje med synen på krig 
och krigföring i de västerländska demokratierna som någonting ont och oförsvarligt. 29  Detta 
förhållande väcker nya frågor kring synen på moral och legalitet vid våldsutövning vilket vi 
får anledning att återkomma till.30  
 
Fortsättningsvis kommer termen krig att användas för denna uppsats då det är det mer 
vittomspännande och mindre exkluderande begreppet samt att begreppet, som Mary Kaldor 
påpekar, betonar den politiska karaktären av denna typ av våldsutövning.31 Detta sistnämnda 
stämmer väl överrens med syftet för denna uppsats som avhandlar svenskt användandet av det 
militära maktmedlet som är politiskt förankrat och som förutsätts ske reglerat i form av 
mandat från FN. Avslutningsvis bör tilläggas den definitionsmässiga skillnaden mellan Krig, 
fredsframtvingande och fredsbevarande operationer. I detta avseende nyttjas den definition 
som ligger till grund för den svenska militära doktrinen för fredsfrämjande verksamhet (Peace 
Support Operations). I denna är skillnaden mellan krig och fredsfrämjande verksamhet 
opartiskheten och skillnaden mellan fredsframtvingande och fredsbevarande ligger i graden 
av samtycke från parternas sida.  

                                                 
26 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 21ff 
27 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 27. 
28 Smith, R. Utility of Force, The Art of War in the Modern World, Penguin Books, London, 2006, s. 306. 
29 Smith, Utility of Force, s. 268 
30 Ett intressant undantag är den amerikanska tydligheten i valet av att använda termer som GWOT och ”the 
long war”. Dessa används i syfte att möjliggöra framkallandet av patriotism hos de egna medborgarna och 
därmed motivera den delvisa omställningen av landet till krigsfot.  
31 Kaldor, Mary, Nya och gamla krig Organiserat våld under globaliseringens era, Daidalos, Göteborg, 2000,  
s. 9 
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Detta sistnämnda formuleras enligt följande: 
 

Impartiality is the difference between War and all Peace Support Operations, and 
consent (the level of consent) is the difference between Peace Keeping and Peace 
Enforcement.32 
  

Om ovanstående resonemang klarlägger hur krig har betraktats så återstår nu att se på hur krig 
uppfattas idag och vad som kännetecknar dessa. Frågan är om nutida krig uppvisar en 
kvalitativ förändring i något avseende som skulle motivera ett omprövande av vissa 
antaganden. Det kan även formuleras, för att återigen använda Clausewitz egna ord, som 
huruvida det skett en förändring i krigets natur eller dess karaktär? För att finna svar på 
frågan är det nödvändigt att definiera vad Clausewitz avsåg med dessa två begrepp.  Först är 
det viktigt att betona att Clausewitz uppdelning i krigets natur och karaktär är en analytisk 
konstruktion syftande till att möjliggöra teoretiserandet kring ett fenomen som uppvisar 
mycket stor variation. Krigets natur är en konstant medan dess karaktär varierar med den 
politiska och sociala kontexten. Krigets form varierar medan dess logik är tidlös.33  Att gå 
vidare med undersökningen av de konflikter som vi ser idag och dess karaktär förutsätter 
inledningsvis att den rika floran av olika benämningar avhandlas. Kärt barn har många namn 
och märkligt nog verkar det även vara fallet med dagens krig.  
 
Inledningsvis är det nödvändigt att definiera vad som avses med det nya i de nya krigen. 
Herfried Münkler menar att merparten av de krig som utspelats under de två senaste 
årtiondena är att betrakta om något kvalitativt nytt jämfört med den närmast föregående 
epokens krig. Grundargumentationen bygger på uppfattningen att två huvudsakliga 
utvecklingar lett fram till dessa nya krig; för det första en privatisering och kommersialisering 
med därtill hörande förskjutning i utövandet av krigsvåldet till privata aktörer drivna av 
ekonomisk motivation från stater med främst politisk motivation. För det andra sker en 
asymmetrisering av militära strategier och politiska rationaliteter. Militära strategier 
omformas av den asymmetri som uppkommit i de asymmetriska världspolitiska 
konstellationerna efter Sovjetunionens upplösning.34 
 
Som betraktare av nyhetsrapportering från dagens krigshärdar är det lätt att konstatera att de 
nya krigen kännetecknas av en privatisering av kriget, då alla aktörer kan och ofta väljer att ta 
till vapen, och det upplösta monopolet på våldsutövningen. Münkler framhåller vidare att 
utifrån Clausewitz uppfattning om krigets natur som redovisats ovan är de nya krigen de facto 
nya i det att den rationella kraften försvunnit. Rationaliteten försvinner enligt Münkler i och 
med att det inte längre är staten som har monopol på krigsvåldet. Kriget förskjuts från ett, 
enligt Clausewitz, politiskt instrument till ett självständigt fenomen med en egen logik och 
Münkler ställer sig frågan vad som ersatt politiken som rationalitet eller om den bara lösgjort 
sig från sina statliga former. Utifrån Clausewitz uppfattning om krigets natur är de nya krigen 
i så fall de facto nya i det att den rationella kraften försvunnit ur triaden och kriget för sig 
själv och anför de stridande .35  
 

                                                 
32 Försvarsmakten, Joint Military Doctrine Peace Support Operations, s. VIII, Swedish Armed Forces, 
Stockholm, 1997 
33 Widén & Ångström, Militärteorins grunder, s. 26f 
34 Münkler, Herfried, De nya krigen, Daidalos, Göteborg, 2002, s. 45 
35 Münkler, De nya krigen, s. 56 
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En konsekvens av detta menar t.ex. Martin van Creveld att Clausewitz modell inte är 
tillämplig i krig med minst en icke-statlig aktör inblandad i en uttolkning av ett antal lärare 
vid Försvarshögskolan i Stockholm.36 Andra som studerat Clausewitz menar dock att 
rationaliteten består eftersom att den rationella kraften kan operationaliseras av andra aktörer 
än stater. Amanda Peralta exempelvis anlägger ett marxistiskt perspektiv i vilket politiken 
som statens angelägenhet även kan ses som den härskande klassens verktyg för att främja sina 
intressen. Krig blir då klasskampens militära form och som sådan oberoende av staten.37 Med 
detta synsätt kan även krigsherrar och klaner ha rationella målsättningar utifrån sin egen 
agenda. Frågan är dock om denna tolkning egentligen ryms inom Clausewitz ursprungliga 
förklaringsmodellen vars kontext inte inbegrep Det kommunistiska manifestet och endast 
summariskt avhandlade inbördeskrig (av Clausewitz benämnt det lilla kriget). Rationaliteten i 
dagens krig är inte frånvarande men den har inte längre samma karaktär hos de antagonister 
som ställs mot varandra. Att uppfattas som icke-rationell har visat sig vara en lyckad strategi 
för den svagare parten och skapar samtidigt stora problem för de stater som intervenerar 
oavsett hur militärt överlägsna de än må te sig i teorin.     
 
Münkler tydliggör de nya krigens särdrag genom jämförelse med krig innan förstatligandet 
och statens monopol på krigsvåldet. Därigenom påvisas variabler som uppvisar stora likheter 
avseende t.ex. distinktionen eller snarare bristen på distinktion mellan kombattanter och 
civilbefolkning, våldsanvändning och förvärvsverksamhet, vän och fiende, krig och fred samt 
mellan tillåtet och kriminellt våld med trettioåriga kriget som analysram38.  
 
Särskild vikt fästs vid iakttagelsen att de nya krigen inte är exempel på statsbyggande krig då 
även dagens OECD-stater verkar har nått kulminationspunkten för nationalstaten, vars 
auktoritet och suveränitet urholkas. De är tvärtom statförstörande och visar inte på vår 
historia utan vår framtid.39  
 
Det nya i samtida krig kan alltså sammanfattas i begreppen inomstatliga, lågintensiva samt 
som ovan konstaterats asymmetriska. Men vad är det då som är förändrat idag? 
Generaldirektören för Folke Bernadotte Akademien, tillika före detta rektor för 
Försvarshögskolan, Henrik Landerholm skriver i förordet till boken En ny medeltid att 
”Inbördeskrig, befrielsekrig, stamkrig och storskalig våldsutövning av mer kriminell natur 
eller med terrorism som huvudsakligt medel inte har räknats som riktiga krig.”40 Det nya 
skulle mot denna bakgrund då bestå i att dessa företeelser definitionsmässigt har uppgraderats 
till krig i en mer traditionell mening. I avsaknaden av mellanstatliga konflikter och med ökad 
interventionsbenägenhet har dessa nu kommit att betraktas som mer än bara än form av 
organiserat våld och conflicts short of war. Den nya legitimiteten och statusen har gjort denna 
typ av krig ”rumsrena” och föremål för en intensiv forskning. Den drastiskt ökade frekvensen 
av interventioner i denna typ av krig stödjer denna tes.  

                                                 
36 Baudin, Arne & Hagman, Thomas, ’Anhalt eller slutstation’ s. 205-208, i Baudin, Arne & Hagman, Thomas & 
Ångström (red.), Jan, En ny medeltid? En introduktion till militärteori i lågintensiva konflikter, 
Försvarshögskolan, Stockholm, 2002, s. 206 
37 Peralta, Amanda, Med andra medel från Clausewitz till Guevara: Krig, revolution & politik i en marxistisk 
idétradition, Daidalos, Göteborg, 1990, s. 56 
38 Münkler, De nya krigen, s. 83-116 
39 Münkler, De nya krigen, s. 21 
40 Landerholm, Henrik, ’Förord’ s. vii-viii, i Baudin, Arne & Hagman, Thomas & Ångström (red.), Jan, En ny 
medeltid? En introduktion till militärteori i lågintensiva konflikter, Försvarshögskolan, Stockholm, 2002, s. vii 
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Det har gått så långt att fokuseringen på dessa ”gökungar” till och med har börjat ifrågasättas 
av högt uppsatta amerikanska militärer som menar att det är en risktagning att dimensionera 
USA:s framtida väpnade styrkor utifrån antagandet att det är denna typ av krigföring som 
kommer att vara allenarådande. De menar att symmetriskt krig för nationell överlevnad mot 
en teknologiskt jämbördig motståndare är det som är det farligaste scenariot och den 
amerikanska militärens raison d’être. USA:s förre försvarsminister Robert M. Gates var dock 
av uppfattningen att det inte var försvarbart att utarma de styrkor som redan är i krig för att 
kunna förbereda sig för nästa krig och myntade termen ”next-war-itis” för att beskriva vad 
han ansåg vara en militär åkomma.41     
       
Christopher Bellamy menar även han att det i vissa stycken handlar om ett paradigmskifte. 
Framför allt gäller detta synen på intervention i staters inre angelägenheter. Den förändring 
som skett efter de 343 år som förflutit mellan Västfaliska freden och FN:s resolution 688 har 
drivits av framväxten av en överstatlig instans som kan och får intervenera samt en utveckling 
av internationell rätt underblåst av moral indignation. Sammantaget med att nationalstaten har 
förlorat monopolet på organiserad våldsanvändningen utgör detta enligt Bellamy ett 
paradigmskifte av rang.42 
 
Colin S. Gray tillhör de betraktare av samtida krigföring som dock inte anser att det handlar 
om ett paradigmskifte utan att de nya inslag som noteras bör betraktas som en övergående 
trend. En återgång till mellanstatliga storskaliga krig döms inte ut som ett otänkbart 
scenario.43 Tanken och förhoppningen att mellanstatliga krig skulle ha blivit otänkbart utgör 
en lockelse som dock döms ut som en farlig illusion.44 I skenet av det nyss utkämpade kriget 
mellan Ryssland och Georgien är det lätt att se poängen i detta resonemang. Liksom det något 
prematura utropandet av nationalstatens död av Francis Fukuyama i slutet av förra seklet är 
inte mellanstatliga krig uträknade. De bakomliggande anledningarna till att krig i många 
västländer blivit ett anatema som verktyg för konfliktlösning är kopplade till den rådande 
synen på legalitet och det moraliska i krig. Rupert Smith spårar denna utveckling bakåt till 
Nürnberg rättegångarna efter andra världskriget och beskriver hur i synnerhet Europa har valt 
”the peace dividend” och att peace-keeping i det sammanhanget passar bättre än krig.45. 
Resultatet har blivit en stor förlust känslighet och att eftersom det har varit svårt att utveckla 
en strategi för att möta dagens fiende är de styrkor som man valt att behålla som en 
konsekvens dimensionerade för en annan slags krigföring.        
     
Oavsett hur man förhåller sig till frågan huruvida dagens krig skall betecknas så kvarstår det 
faktum att de för världssamfundet ställer nya krav och innebär nya utmaningar i hanteringen. 
Bara det faktum att interventionsbenägenheten har ökat dramatiskt sedan det kalla krigets slut 
är i sig en utmaning som bl.a. påskyndat transformeringen av stridskrafterna för att möta 
behovet. Då karaktären trots allt har förändrats, om än tillfälligt, för de krig som utkämpas 
idag är det rimligt att anta att även de insatser som genomförs i syfte att hantera dessa krig 
också har förändrats.  

                                                 
41 Barnes, Julian E. och Speige, Peter, Grappling with future of combat: Officers reject Gates’ war notions, Los 
Angeles Times, publicerad 23 juli 2008. http://www.temple-telegram.com/story/local/2008/07/23/50958 
 Hämtad 24 juli 2008 
42 Bellamy, Knights in White Armour, s. 37 
43 Gray, Colin S., Another Bloody Century, Phoenix, London, 2006, s. 178ff 
44 Gray, Another Bloody Century, s. 33 
45 Smith, Utility of Force, s. 268 
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General Sir Rupert Smith har utgått från sina personliga erfarenheter som befälhavare på såväl 
operativ som strategisk nivå i multinationella insatser när han hävdar att de insatser som vi 
har att hantera idag utgör en revolution eller ett paradigmskifte som förutsätter både nya 
antaganden och rekonstruktion av gamla antaganden.46 Smiths huvudsakliga 
argumentationslinje som redovisas nedan sammanfattas i sex trender som sammantaget utgör 
det nya paradigmet för multinationella insatser.47  
 

2.3.1.1 The ends for which we fight are changing from the hard objectives that decide a 
political outcome to those of establishing condition in which the outcome may be 
decided. 

Smith beskriver med denna trend hur krigföring har kommit att gå ifrån att vara ett medel för 
att uppnå tydliga strategiska målsättningar där motståndarens underkastelse av den egna viljan 
var det önskade resultatet. Avgörandet skulle uppnås militärt. Idag handlar det istället om 
“mjukare” mer otydliga och komplexa sub-strategiska målsättningar för användandet av det 
militära maktmedlet. Det önskade slutläget utgörs istället av att en situation skapas där de 
politiska målsättningarna kan uppnås med andra medel än det militära. Smith uttrycker det 
som ett konceptuellt utrymme för diplomati, ekonomiska initiativ och politiska 
påtryckningar.48   
 
Inom ramen för militär operativ och strategisk planering har under lång tid stor vikt fästs vid 
vad som benämns önskat slutläge, på engelska desired end-state. Men den trend som Smith 
redovisar har det kommit att ske en förskjutning i definitionen av detta slutläge från tydliga 
operativa målsättningar som innebär ett definitivt avgörande av kriget mot det som Smith 
benämner conditions, det vill säga villkor som skall vara uppfyllde för att kunna medge en 
potentiell lösning av konflikten. Denna glidning illustreras tydligt av den senaste EU-insatsen 
som genomförs i Tchad och där operationens framgång inte mäts genom måluppfyllnad mot 
end-state utan mot det end-date som är satt för operationen. Oavsett vad som åstadkommits 
under operationens genomförande kommer den alltså att avslutas enligt plan och en avlösande 
styrka från Afrikanska Unionen att ta över. Det är en utveckling som uppstått utav en 
dominans av politiska hänsyn över militär nödvändighet, och som ej tillåter att militära 
operationer idag riskerar att vare sig kosta mer än beräknat eller att inte kunna avslutas innan 
mandatperioden är över. Politiken använder militära medel vars mål är att segra i kriget vilket 
dock endast är ett politiskt medel för att uppnå det politiska målet som är freden.49 
 
Robert Mandels resonemang kring definition av strategisk seger med huvudtemat att det inte 
är tillräckligt att besegra en motståndare militärt utan att det även krävs att man uppnår en 
strategisk seger för att konflikten skall vara avslutad pekar på samma sak. Att göra misstaget 
att förväxla militär seger med politisk seger innebär att man bortser från det historiska 
faktumet att krig utkämpas för att uppnå politiska syften.50 Genom att målet för användandet 
av det militära maktmedlet begränsas till att uppnå förutsättningar riskerar man att inte uppnå 
någonting alls vare sig politiskt eller militärt. Vilket samtidigt är ett säkert recept för att 
urholka stödet och förankringen för insatsen.  
                                                 
46 Smith Utility of Force, s. 2 
47 Smith, Utility of Force, s. 269 
48 Smith, Utility of Force, s. 270 
49 Peralta, Med andra medel, s. 56f 
50 Mandel, Robert, ‘Defining Postwar Victory’, s. 13-45, i Duyvesteyn, Isabelle & Jan Ångström (red.), 
Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, Routledge, Abingdon, 2007, s.19 
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Ovanstående trend är ett tydligt tecken på frustrationen över att intervenerade stater inte 
uppnår önskade resultat. FN:s insatser i såväl forna Jugoslavien som Rwanda illustrerar detta 
med all önskvärd tydlighet.  
 
Den begränsade ambition med vilken dagens krig utkämpas av västerländska demokratier är 
ett faktum som noterats av flera betraktare. Colin McInnes har gått så långt att han benämner 
insatser i dagens krig för Spectatorsport War och med detta menar att krig som fenomen inte 
längre berör hela samhället utan ett litet segment och de direkta konsekvenserna en ännu 
mindre del ”For the majority in the West, war had become a spectator sport.” 51 McInnis 
använder en liknelse vid åskådare på en fotbollsmatch som ej deltar i spelet. Detta medför ett 
pedagogiskt problem för politiker att förklara den politiska nyttan med kriget men även att 
förlustkänsligheten ökar av denna brist på förståelse. Effekten av detta blir att önskan om att 
kriget skall föras utan förluster, främst egna men idealt även för motståndaren ”In this new 
warfare, the enemies are no longer other states but regimes, leaders, or individuals. Enemy 
civilians are not expected to suffer casualties and there is zero or near zero tolerance for 
casualties, not only to western forces but to enemy civilians as well”. För alla som har upplevt 
krig eller är tillräckligt väl bekanta med krig som företeelse står det klart att det handlar om ett 
önsketänkande.     
Med NATO insatsen i Kosovo som började som ett rent luftkrig mot Serbien inleddes enligt 
Michael Ignatieff ett nytt kapitel i krigets historia. Det var det första krig som var verkligt 
endast för den ena parten. För den andra var vad han beskiver som ett virtual war.52 Ett krig 
med konsekvenser endast för en part och även virtuellt ur en juridisk aspekt utan vare sig en 
formell deklaration av krig eller mandat från FN. Sammantaget skapade detta en situation där 
uppfattningen var att det går att utkämpa krig ostraffbart viket i förlängningen minskade de 
politiska riskerna med att ta till militärmakt. Vad det högteknologiska kriget gör möjligt är 
vad den politiska kulturen i moderna demokratier önskar idag.  Vilket har visat sig var en 
chimär med erfarenheterna från Irak och Afghanistan i färskt minne. Faran med detta är som 
Ignatieff konstaterar att ”Precision violence is now in the service of risk-adverse political 
elites elected by voters sceptical about military risk in the name of human rights.”53 Inte 
konstigt att nyttan med militärmakt har kommit att ifrågasättas. 
 
Det är också ett faktum att de bakomliggande anledningarna till varför stater går i krig 
påverkar graden av tolerans för förluster hos den egna befolkningen. Christopher Bellamy 
uttrycker det enligt följande ”… if nations are going to intervene in ’other people’s wars’ out 
of ’conscience’, the tolerance for casualties will be very low” 54  
 

2.3.1.2 We fight amongst the people, not on the battlefield 
Denna trend kan beskrivas som en bärande tankegång i Smiths bok. Smith har myntat 
begreppet War Amongst the People för att beskriva den nya sorts krig som möter oss idag. 
Denna sorts krig skall ses som kvalitativt förändrat i förhållande till den tidigare sorts krig 
som var normen fram till kalla kriget och som Smith benämner Industrial War.55  

                                                 
51 McInnes, Colin, Spectator-sport War. The West and Contemporary Conflict, Lynn Rienner Publishers, 
Boulder, 2002, s. 2f 
52Ignatieff, Michael, ‘To fight but not to die’, i World Today, 56, 2: 20-22, 2000, s. 20 
53 Ignatieff, World Today, s. 21 
54 Bellamy, Knights in White Armour, s. 200 
55 Smith, Utility of Force, s. 267 
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De kvalitativa skillnaderna som Smith lyfter fram i detta paradigmskifte är i princip desamma 
som andra betraktare noterat och som redovisats ovan. Huvudargumentet är att gränsen 
mellan befolkningens uppehållsplatser och slagfältet suddats ut. Skillnaden mellan 
civilbefolkning och kombattanter har blivit otydlig, dock ej i en juridisk mening.  
  
Sveriges val av insatser och hur deras genomförande förmedlas till omvärlden kan innebära 
en strategisk risk i form av att det svenska deltagandet uppfattas som illegitimt och omoraliskt 
av både externa aktörer och den egna befolkningen. Om insatsen orsakar onödigt lidande eller 
att den uppfattas stödja en korrupt eller illegitim maktfaktor i området kan detta utnyttjas av 
en motståndare på den numera globala informationsarenan. Detta riskerar att utgöra en 
strategisk sårbarhet om missnöjet hos den inhemska opinionen når en sådan nivå att den 
påverkar de styrande politikerna att göra val de annars inte skulle ha gjort.    
 
Omedelbar förmedling av nyheter är en företeelse som har skapat problem för mer än en 
militär befälhavare. Nya samverkansformer mellan militär och media har utvecklats i och med 
de senaste krigen. Frågan om förlustkänslighet är hett omdebatterad och media utpekas ofta 
som ansvariga för den hysteri som skapats sedan första Gulfkriget 1991.56  
 
Det är intressant att konstatera att även om ansvariga politiker och höga militärer trots allt 
måste anses vara intellektuellt medvetna om att folk dör i krig, så har det visat sig vara 
mycket frestande att hoppa på ”nolltoleransbandvagnen”. Politiker i opposition kan måhända 
ursäktas för detta med det är direkt oansvarigt att besluta om användande av militärt våld med 
förespeglingar om att inga förluster, egna eller motståndare och civila kommer att vållas. 
Ända sedan Vietnamkrigets tv-bilder av amerikanska soldater som transporteras i liksäckar 
har den strategiska sårbarheten som uppkommer av den så kallad Body bag effekten utgjort ett 
gissel för politiker som har att ta hänsyn till den inhemska opinionen. Det förfaller dock som 
att idag finns en nyansskillnad mellan den förlustkänslighet som tidigare bland annat tvingat 
USA till ett tillbakadragande från Somalia och den förlustkänslighet som går att identifiera i 
dagens krig. Dominic Johnson och Dominic Tierney citerar Feaver och Gelpi som beskriver 
det som att ”… the public is defeat phobic not casualty phobic.”57 Med detta konstaterande 
menar de att det inte längre är förluster i liv som är avgörande för opinionen utan risken för att 
förlora. Det är dock rimligt tolka detta som att det över tiden föreligger en förlustkänslighet 
för stupade men att denna är hanterbar så länge som den kan motiveras av att man vinner 
medan det omvända förhållandet gäller om uppfattningen är att man har eller riskerar att 
förlora. Då krig idag är en så marginaliserad företeelse för västerländska demokratier och 
majoriteten av befolkningen inte berörs direkt blir det ett gigantiskt pedagogiskt problem för 
politiker att motivera förluster. Det finns anledning att återvända till detta resonemang i 
anslutning till framtagandet av de strategiska risker som skall användas som analys instrument 
strategiska risker.   
  
Svårigheten ligger i att förankra de säkerhetspolitiska ställningstagandena bakom deltagandet 
i internationella insatser hos den egna befolkningen vilken förefaller vara en direkt funktion 
av det geografiska avståndet till insatsområdet.  

                                                 
56 Bellamy, Knights in White Armour, s. 181 
57 Johnson, Dominic och Tierney, Dominic, ‘Victory and Defeat in US Operations’, s. 46-76, i Duyvesteyn, 
Isabelle & Jan Ångström (red.), Understanding Victory and Defeat in Contemporary War, Routledge, Abingdon, 
2007, s.48 
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Hoten mot Sverige som representeras av konflikter i avlägsna regioner och kontinenter 
upplevs inte motivera den risktagning som det innebär att skicka svensk militär. I Sverige 
synliggörs detta av den undersökning som genomfördes inför utökning av personal styrkan för 
det svenska förbandet i ISAF där 37% av de tillfrågade ansåg att truppen bör tas hem och 17 
% ansåg att den borde utökas (34% önskade ingen förändring)58 samt av de organiserade 
intressegrupper som verkar för ett svenskt tillbakadragande från Afghanistan.59 
  

2.3.1.3 Our conflicts tend to be timeless, even unending  
Smith menar att då kriget inte längre handlar om att uppnå ett avgörande i vilket motståndaren 
tvingas att acceptera vår vilja utan syftar till att skapa förhållanden ur vilket en lösning sedan 
kan genereras med andra medel måste dessa förhållanden vidmakthållas över en längre tid 
vilket gör att konflikterna blir ändlösa. Den klassiska tesen om gerillabekämpning If we are 
not winning we are loosing, they win as long as they are not loosing skapar problem med 
vidmakthållandet av det folkliga och politiska stödet samtidigt som det normalt gynnar 
motståndaren och därmed riskerar att skapa ett strategiskt misslyckande utan utsikter att 
uppnå det politiska målet. Att inte uppnå en avgörande seger leder oftast till nederlag. 
Suboptimering och underdimensionering leder till strategiska risker som maskeras av 
Sveriges etiska och moraliska ställningstaganden för deltagande i internationella insatser. I 
denna trend står förmodligen förklaringen till stor del att finna till den ovanstående trenden 
med konflikter som blir ändlösa. Många exempel på utdragna operationer där det folkliga 
stödet eroderas kan nämnas; USA:s krig i Vietnam, Sovjetunionens ockupation av 
Afghanistan samt mer närliggande, potentiellt NATO:s insats i Afghanistan.  
 
Det blir helt enkelt för dyrt för västvärlden att engagera sig i insatser som inte kan 
tidsbegränsas. Likaså har det för både stora som små stater kommit ett problem med 
utarmning av både stående och reserv förband. I såväl USA som Storbritannien har 
Overstretch blivit ett återkommande tema med pågående operationer i både Irak och 
Afghanistan. Att bibehålla tillräckliga styrkor över tiden har visat sig tära på såväl budgeten, 
förbandens personal och materiel och inte minst folkviljan. För de Europeiska staterna, 
Storbritannien undantaget, som är med i NATO har målsättningen att medlemsstater skall 
avsätta 2 % av statsbudgeten för förvarsutgifter visat sig orealiserbart och bara tanken på en 
eventuell duplicering av förmågor och förband till EU och NATO:s förfogande är som ett rött 
skynke. 
  

2.3.1.4 We fight so as to preserve the force rather than risking all to gain the objective 
Smith beskriver denna trend som att det skett en återgång till eran innan Napoleon och 
massarméernas intåg i och med värnpliktssystemet. Då var styrkorna för dyra och följaktligen 
var det svårt att ersätta materiel och manskap vilket gjorde att de inte användas full ut i 
striden. Idag har ett antal faktorer resulterat i att politiska ledare inte heller kan riskera sina 
styrkor och förbandschefer inte längre har suverän rätt att förbruka sina förband.  
 

                                                 
58 Aktuellt 21, 20081117, 2100 sändningen, Hämtad från svt.se 2008-11-18 
http://www.svt.se/svt/road/Classic/shared/mediacenter/index.jsp?&d=37756&lid=lista_675043&lpos=2 
59 Broschyr, Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra, copyright författarna, Föreningen för 
Afghanistansolidaritet och Kvinnor för Fred, 2007   
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Smith beskriver det som att ”Democratic governments conducting operations for ’soft’ 
objectives are uncertain of the support of those at home…every state and military must 
maintain the support of their people. The extent of the leaders’ uncertainty is measured 
approximately but accurately in their degree of casualty aversion.”60 Smith visar även på 
andra faktorer som till exempel svårigheter för länder som har värnpliktssystem att kunna 
innehålla en tillräcklig numerär då det ofta inte finns lagrum för att använda värnpliktiga i 
utlandsmissioner vilket även har varit fallet för Sverige till dess det blir möjligt att 
kontraktsanställa soldater. Vidare har materialkostnaderna idag medfört att det blir för dyrt att 
ersätta vid förluster återigen något Sverige har erfarit då mängder av fordon har fått avskrivas 
i förtid då utlandstjänst inneburit avsevärt ökade gångtider och körsträckor än ursprungligen 
tänkt.   
 
Med tanke på de asymmetriska intressena i dagens konflikter och svårigheten att förhålla sig 
till rationaliteten hos aktörerna på motståndarsidan väcks frågan om det militära maktmedlet 
används på ett sätt som dikterats av ett behov av att agera för agerandets skull eller om det de 
facto är ett medvetet och anpassat val. Smith konstaterar bland annat att även om en styrka 
skickas till ett insatsområde är det inte säkert att den nyttjas även om behov föreligger. Det 
görs en distinktion mellan deploying a force och employing a force. 61. Detta exemplifieras 
med FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien, UNPROFOR och dess mycket begränsade 
effektivitet.  
 
Av egen erfarenhet bekräftas att de nationella förbehåll, caveats, som gjordes av 
truppbidragande nationer om hur och när de egna förbanden kunde nyttjas utgjorde att 
formidabelt hinder för den militära effektiviteten som chefen UNPROFOR, vid tillfället 
General Rupert Smith, kunde få ut av sina förband. Detta i kombination med mycket 
restriktiva insatsregler, Rules of Engagement (ROE), som FN självpåtaget infört resulterade i 
den absurda situationen att styrkan i princip inte var militärt användbar utan hänvisad till rent 
humanitära uppdrag mitt under en brinnande storoffensiv på hösten 2005.    
 
Den politiska nyttan med militärmakt har i takt med att förutsättningarna för såväl 
våldsutövningen i sig som insatser för att hantera krig förändrats sedan kalla krigets slut. 
Robert Art gjorde redan 2000 en ansats att kategorisera de syften i vilka militärmakt kan 
användas. Syftena delades in i fyra funktioner vara de tre första handlade om klassiska 
militära strategiska uppgifter; defense (försvar), deterrence (avskräckning), 
compellance(tvång) och det mindre konventionella swaggering på svenska närmast översatt 
till vifta, som i att ”vifta med vapen” för att visa upp sig.62 De exakta målsättningarna med 
denna funktionella beskrivning av utövandet av militärmakt är diffusa men utgörs av de 
målsättningar som inte omfattas av de övriga tre och är samtidigt den mest oreflekterade och 
ogenomtänkta funktionen. Det är också den mest egoistiska formen. Stater och makthavare 
skaffar sig på detta sätt makt och betydelse på ett billigt sätt jämfört med att de facto nyttja det 
militära maktmedlet i krig.  
 
 

                                                 
60 Smith, Utility of Force, s. 292 
61 Smith, Utility of Force, s. 4 
62 Art, Robert, ’The Four Functions of Force’ s. 156-168 i Art, Robert J & Jervis, Robert (red), ’International 
Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues’, 5:e upplagan, Longman, New York, 2000, s. 160ff  
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Om man applicera denna funktionella roll för militärmakt på en kontext som präglas av 
Smiths trend att vi krigar för att behålla vår styrka och inte uppnå våra målsättningar finner 
man en förklaring till varför dagens insatser ser ut som de gör. Att inte vilja utsätta sig för 
risker men ändå se sig tvingade att ingripa gör att man utsätter sig för strategiska sårbarheter. 
Att ogenomtänkt sätta sig i situationer där ens trovärdighet är liten är en inbjudan till en 
fiende som av nöd måste tillgripa asymmetriska medel. Detta faktum utnyttjas gång efter 
annan av de motståndare som på pappret är i underläge. Ett tydligt exempel på detta är då den 
franske chefen för FN:s fredsbevarande styrka i Bosnien (UNPROFOR), general Morillion; 
tvingades deklarera de muslimska enklaverna på Bosnienserbiskt område som (av FN) 
skyddade områden så kallade Safe Havens 1993. Detta skedde trots att samtliga inblandade 
aktörer rimligen borde ha insett att FN:s förmåga att försvara dem fysiskt var obefintlig och 
att den politiska viljan därmed också blev försvagad. Ett faktum som de Bosnienserbiska 
styrkornas militäre befälhavare Ratko Mladic inte var sen att utnyttja med ett ökänt resultat 
som följd.63 
 
Dessutom konstateras att användandet av det militära maktmedlet i dagens konflikter, som 
domineras av komplexa Crises Response Operations (CRO) och inte traditionell krigföring, 
dikteras av nya villkor när Thomas Schelling beskriver de nya förhållandena enligt följande: 
”Military strategy can no longer be thought of, as it could in some countries and some areas, 
as the science of military victory… Military strategy, whether we like or not, has become the 
diplomacy of violence”.64   
 

2.3.1.5 On each occasion new uses are found for old weapons 
Smith uppmärksammar med denna trend ett förhållande som råder inom de flesta 
västerländska länder, men även merparten av de före detta medlemsstaterna i Sovjetunionen, 
avseende det materiella arvet som står till buds för utövandet av militärmakt i dagens 
konflikter. Detta arv från det Smith benämner eran av industriella krig har stort fokus på 
teknologi och kvantitet. I dagens konflikter är dock kvalitet och användbarhet viktigare för att 
uppnå den politiska effekt som eftersträvas. Då det idag är en omöjlighet att ställa om ett 
lands produktion eller avsätta ekonomiska medel på motsvarande sätt som under världskrigen 
får man helt enkelt hålla till godo med det man har och förmår anskaffa.65      
  
Att delta i exempelvis upprorsbekämpning i Afghanistan med en arsenal och en doktrin 
framtagen för den befarade konfrontationen mellan öst och väst under kalla kriget har visat 
sig vara problematiskt. Förmågan att verka i de nya krigen och hantera de konflikter som 
beskrivits ovan har visat sig förutsätta en transformering.  

                                                 
63 1993 förklarade General Morillion, från taket av sin av uppretade Srebrenicabor omringade FN jeep, i 
megafon att ”ni står nu under FN:s beskydd, jag ska aldrig överge er.” Staden hade varit omringad och 
försvarad av stadsbor under befäl av chefen för 28:e divisionen, Naser Oric, sedan april 1992. Resultatet 
uttalandet blev att FN såg sig tvunget att förklara att ”staden ska hållas med vapenmakt om så är nödvändigt.” I 
juli 1995 intogs staden av Bosnienserbiska styrkor och de holländska FN soldaterna som skyddade staden fick 
efter förhandlingar fri lejd medan den muslimska befolkningen lämnades åt sitt öde. De påföljande massakrerna 
på Srebrenicas manliga befolkning eroderade kraftigt FN:s trovärdighet och ledde i förlängningen till att NATO 
fick mandat av FN att överta ansvaret för insatsen från och med 1996. Ovanstående hämtat ur förf. anteckningar, 
1995 under tjänstgöringen vid 8:e pansarskyttekompaniet i den Nordiska Bataljonen ingående i UNPROFOR.  
64 Ring, Stefan, Tvångsmakt och Våldsmakt: Militära maktmedel som förhandlingsinstrument, 
föreläsningsunderlag, Försvarshögskolan, ChP 07-09, 2008-05-21, bild 3. 
65 Smith, Utility of Force, s. 269 
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Apropå fel verktyg så identifierade den engelske officeren T.S. Lawrence problematiken med 
irreguljär krigföring redan under första världskriget under det brittiska fälttåget mot turkarna i 
mellanöstern ”..; and war upon rebellion was messy and slow, like eating soup with a knife.”66 
   
Deltagande i NATO:s insatser och övningsverksamhet samt inom doktrin och materiel 
utveckling är en uttalad drivkraft i transformeringen av den svenska föresvarsmakten enligt 
Försvarsberedningens omvärldsanalys Säkerhet i samverkan.67 Att ”följa John” i detta 
avseende är dock ingen billig historia vilket bland annat återspeglas av det budgetmål som 
NATO-medlemmar har att eftersträva där 2 % av BNP skall allokeras till försvarsutgifter. 
Kalla kriget med det totala kärnvapenkriget som återhållande faktor bidrog till att fokus på 
teknologi och kvantitet till stor del undanskymde det militära maktmedlets politiska roll som 
definierad av Clausewitz. Då denna roll idag är i stort behov av att omdefinieras liksom synen 
på militär effektivitet förefaller det som om de kraftigt stigande kostnaderna för att anskaffa 
modern högteknologisk vapenteknologi inte motsvaras av en proportionerlig ökning av 
effekten vid användandet av dessa vapen i dagens insatser. Frågan är om inte västvärldens 
teknologiska överlägsenhet i själva verket representerar kulminationspunkten för vår 
teknologiska effektivitet. Detta är ett förhållande som starkt bidragit till att den tidigare så 
tydliga politiska nyttan med det militära maktmedlet har kommit att ifrågasättas. 
Konsekvenserna av att använda fel vapen har visat sig vara svåröverskådliga då vår 
motståndare idag har stora möjligheter att medialt exploatera den död och förödelse som är 
oundvikligt i krig vilket även visat sig vara en strategisk sårbarhet för intervenerande stater.    
 
Alltså gäller även det omvända förhållandet avseende denna trend som Smith identifierat. Att 
internationella insatser fungerar som drivkraft för transformering av Sveriges väpnade styrkor 
kan leda till att vi dimensionerar våra styrkor efter en övergående trend (om Colin S. Gray har 
rätt). Sverige riskerar då att ställas inför ett strategiskt dilemma där ”både och” lösningen inte 
är en framkomlig väg som blir för dyr och för ineffektiv för att kunna nyttjas på både kort och 
lång sikt.    
 

2.3.1.6 The sides are mostly non-state  
Den sista trend som Smith presenterar tar fasta på den väldokumenterade företeelsen att 
nationalstaterna inte längre har monopol på det som tidigare utgjort den legitima 
våldsutövningen. Utmaningar kommer såväl underifrån som ovanifrån. Sub-nationella 
grupperingar tar till vapen mot vad de anser vara illegitima statsbildningar och enskilda stater 
avsäger sig handlingsfrihet till supra-nationella koalitioner och allianser och får därmed 
minskat handlingsutrymme för sin utrikes- och säkerhetspolitik.  
 
Sverige bedöms i framtiden komma att genomföra i princip alla sina insatser inom ramen för 
någon form av koalition. I PerP uttrycks det som att ”Samverkan i någon form av koalition 
kommer med största sannolikhet vara genomgående för alla svenska insatser i en överskådlig 
framtid.”68 Detta är ett faktum som även avspeglar sig i de deluppgifter som varit 
dimensionerande för framtagandet av de scenarier som genererats under 
perspektivplaneringens inledande arbete.  

                                                 
66 Lawrence, T.E, Seven Pillars of Wisdom, Wordworth Editions Ltd., Hertfordshire, 1997, s. 182 
67 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 11 
68 Försvarsmakten, Perspektivplaneringens årsrapport för 2005, Försvarsmakten, 2005, s. 19 
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Bland dessa deluppgifter återfinns ”bidra till terroristbekämpning med EU” 69 och år 2007 
skriver försvarsberedningen att Sverige inom ett ”… år skall kunna delta i krig inom en 
koalition…” 70 Flera problem kan uppstå då en koalition sätts in i krig. Bland annat avseende 
hur ansvarsfördelningen skall se ut för tilldelningen av uppgifter, så kallad burdensharing, 
vilket är ett mycket aktuellt ämne för insatsen i Afghanistan för tillfället där de nationer som 
har trupp i de mer oroliga södra delarna av landet upplever sig dra ett mycket tyngre lass än 
de som har sina ansvarsområden i den norra landsändan. Ett faktum som definitivt styrks av 
förlustsiffrorna som är avsevärt högre i Helmand än i Balkhprovinsen. Andra problem rör hur 
ledningsförhållandena ser ut och vilken nivå av interoperabilitet som kan uppnås. Alla dessa 
kan i sin förlängning generera militära och politiska risker för Sverige med att delta i en 
koalition. Även koalitionens styrka i förhållande till den motståndare som man sätts i att möta 
är av avgörande betydelse om motståndaren förfogar över förbandsenheter av kompanis 
styrka och leds av en stabsfunktion på bataljonsnivå är det nödvändigt att koalitionen får 
sådana truppbidrag att man kan manövrera med förband av bataljons storlek och har en 
ledningsförmåga på brigad nivå. Smith benämner detta level of fight och menar att det är en 
viktig förståelse faktor både för bidragande nationer men även för den organisation och chef 
som leder koalitionen.71 
 
Att det både blivit fler och andra aktörer som numer är inbegripna i den organiserade 
våldsutövningen är en realitet som möter de förband som deltar i insatser ”Den politiska och 
den samhälleliga utvecklingen pekar på att interaktionen mellan stater och icke-statliga 
aktörer (företag, organisationer, terroristnätverk etc.) kommer att öka i betydelse.”72  
Av detta uppstår ett rationalitetsproblem med icke-statliga aktörer vars bevekelsegrunder som 
inte lätt förstås med en traditionell uppfattning om rationalitet. För krig och politik, militärer 
och politiker har det under en mycket lång tid funnits en strikt definition av vad som är 
rationellt. I dagens konflikter ställs denna i kontrast med andra aktörer som exempelvis 
krigsherrar, kriminella och klanledare. Enligt tidigare redovisade resonemang av Creveld och 
Peralta resulterar detta i strategiska risker för Sverige. Det går även att göra en återkoppling 
till inledande resonemang av Münkler och relevansen av Clausewitz teori om den rationella 
kraften i treenigheten i dagens krig. Risken är att Sverige hamnar i en situation där aktörernas 
status omöjliggör en definition av vem som är fienden, eller vad som är att betrakta som civila 
samt vem eller vad som representerar den legitima makten. Att icke-statliga aktörer utgör en 
nog så formidabel motståndare är en verklighet som kommer prägla framtida insatser. Det står 
idag tämligen klart att det inte längre är nödvändigt att vara en stat för att kunna besegra en 
stat.  
 
De sex trenderna som redovisats så här långt visar på ett antal risker som uppkommer i och 
med de förändrade förutsättningarna för intervenerade stater i dagens typ av krig. Militärt hör 
dessa risker företrädesvis hemma på den strategiska nivån och om de realiseras har de 
potentialen att utgöra strategiska sårbarheter. Härnäst följer en förklarande ansats kring 
förhållandet mellan strategiska risker och sårbarheter som de kan ge upphov till.  
 

                                                 
69 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 28 
70 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 75 
71 Smith, Utility of Force, s. 316f 
72 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 34 
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2.3.2 Strategiska risker som utgör sårbarheter 
När den parlamentariskt sammansatta försvarsberedningen redovisar beredningens 
utgångspunkter för 2007 års omvärldsanalys Säkerhet i samverkan upprepas de frågor som 
måste hållas samman och ses i ett sammanhang enligt En strategi för Sveriges säkerhet som 
presenterades i den föregående rapporten. Den första utgångspunkten formuleras som ”… en 
samlad bild av hot, risker och sårbarheter.”73  Därmed klarläggs att Sverige de facto är 
föremål för risker och att sårbarheter bör beaktas. Att till och med stormakter utsätts för risker 
som ger upphov till strategiska sårbarheter med allvarliga konsekvenser illustreras tydligt av 
USA:s tillbakadragande av trupperna från Somalia. Efter att ha lidit relativt begränsade 
förluster, 18 döda, 78 skadade och en tillfångatagen, resulterade de påföljande reaktionerna 
hos den amerikanska hemmaopinionen i att Clintonadministrationen såg sig tvingad att ta hem 
styrkorna. Dessutom förefaller det som handlingsutrymmet för amerikansk utrikes- och 
säkerhetspolitik begränsats då USA sedan dess aldrig har skickat ut trupp på fredsbevarande 
operationer i Afrika. Detta till trots fortsätter USA att riskera förluster. Jeremy Black noterar i 
sin bok War: past, present and future att så även är fallet med Frankrike och Storbritannien 
under det senaste kvartsseklet och att förluster både på Nord Irland och i Falklandskriget inte 
fick Storbritannien att överge sina målsättningar. Black utrycker dock visst tvivel huruvida 
detta är sant för andra väst Europeiska stater som till exempel Nederländerna och Tyskland.74 
Dessa båda stater har under efterkrigstiden representerat en mindre offensiv linje i förhållande 
till interventioner i konflikter än många övriga Europeiska stater i synnerhet Tyskland som 
närmast kan säga har haft en pacifistisk hållning och vars konstitution ännu idag begränsar 
handlingsfriheten med det militära maktmedlet utanför nationens gränser.  
 
Hur kan då Sveriges agerande förklaras avseende risktagning och bedömning av strategiska 
sårbarheter. Det ligger inte i linje med förväntat agerande av små mätta demokratiska stater 
som, enligt en förklaringsmodell med realism som teoretisk grund, snarare dikterar en strävan 
efter att behålla status quo genom non-intervention och därmed bibehållande av balansen i det 
anarkiska världssystemet. Med liberalismen, och då i synnerhet med den institutionella, som 
utgångspunkt förklaras till del Sveriges agerande i och med den vikt som traditionellt fäst vid 
FN och teorin om interdependensens betydelse för enskilda staters agerande. Ett något mindre 
altruistiskt motiv som skulle kunna förklara Sveriges beredvillighet att ta strategiska risker 
utgörs av att politiker genom användning av det militära maktmedlet söker utväxling inom 
andra politikområden. Genom att kunna påvisa deltagande i militära EU insatser kan Sverige 
förvänta sig inflytande inom exempelvis den ekonomiska politiken inom EU eller varför inte 
inom harmoniseringen inom arbetslagstiftning. Det är dock inte politiskt riskfritt att välja den 
vägen och det kan, som påpekas i perspektivplaneringens delrapport 2007, i värsta fall ”Hota 
Sveriges inflytande om vi skulle visa oss vara oförmögna att bidra till det gemensamma 
hanterandet av kriser och konflikter i vår del av Europa.”75 
  
Oaktat att det är en intressant frågeställning är den dock inte avgörande för den kommande 
analysen. För närvarande räcker det med att konstatera att deltagande i dagens krig innebär ett 
risktagande som kan leda till strategiska sårbarheter även för Sveriges del. Det är dock på sin 
plats att avhandla vissa nämnda begrepp lite utförligare.          
 

                                                 
73 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 9 
74 Black, Jeremy, War: past, present and future, St. Martin’s Press, New York, 2000, s. 246f 
75 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 53 
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Hot, risk och Sårbarhet definieras med hjälp av definitionen i Johan Erikssons bok Kampen 
om hotbilden. Enligt denna är ett hot något farligt som ännu ej inträffat. Om inte motåtgärder 
vidtas kommer detta överhängande hot drabba det som uppfattas som hotat. Enligt Eriksson 
finns det två betydelser av risk varav den ena är synonymt med hot. För denna uppsats är det 
dock den andra som är användbar. Enligt denna är risk sannolikheten för att ett hot skall 
förverkligas. Exempelvis som i riskkalkyl där sannolikheten för att något skall inträffa räknas 
med. Risk blir i denna betydelse något förutsägbart. Sårbarhet handlar till skillnad från hot 
och risk inte om det som hotar utan om de objekt eller värden som uppfattas vara hotade.76 
Förenklat uttryckt skulle de inbördes förhållande mellan begreppen kunna beskrivas enligt 
följande: Risk = hot + sannolikhet och Sårbarhet = risk + objektifierad konsekvens. 
(N.B. i enlighet med den använda definitionen av hot och risker kan hot om något kan ha lika 
stor effekt som realiserade handlingar.) 
 
Strategisk sårbarhet Med strategiska sårbarheter avses de strategiska objekt eller värden som 
är utsatta för risk eller hot om risk. För svenskt vidkommande skulle det exempelvis kunna 
handla om större förluster i människoliv eller attacker mot svenska intressen nationellt eller 
internationellt som har potential att påverka svensk politisk vilja till fortsatt engagemang i en 
konflikt. Den inhemska folkopinionen blir i detta fall sårbarheten Vissa risker utgör inte en 
sårbarhet för alla aktörer. Så till exempel den generella risken för en inhemsk opposition som 
tar till väpnad kamp i syfte att påverka säkerhetspolitiska ställningstaganden vilket utgör en 
reell sårbarhet för de muslimska länder som engagerat sig i kriget mot terrorismen men inte 
för Sverige.  
 
I denna uppsats kommer urvalet av de strategiska risker som identifierats bygga på att de dels 
bedöms vara giltiga för svenska förhållanden samt att de är av en sådan dignitet att de bedöms 
kunna ha en påverkansfaktor på svensk utrikes och säkerhetspolitik. Flera separata risker 
bedöms kunna resultera i en och samma sårbarhet.       
 
En tanke som bör föras med i de fortsatta resonemangen är att en medveten politik som syftar 
till riskminimering på kort sikt kan innebära sårbarheter på lång sikt och även det omvända 
förhållandet gäller att ta medvetna risker initialt kan i det långa perspektivet undanröja 
sårbarheter och ytterligare risker om man är framgångsrik. Förhållandet kan utryckas som att 
intressen ställs mot risker.   
 
Följande avsnitt kommer att göra en syntes av det som framkommit av genomgången av de 
sex trenderna och vad som konstituerar strategiska risker. Resultaten av denna syntes kommer 
att utgöra de analysinstrument i form av strategiska risker som utgör sårbarheter för Svenskt 
vidkommande och som kommer att användas i den kommande analysen. 
  

2.3.3 Sammanställning av strategiska risker för analys 
De sex trenderna leder sammantaget till två huvudsakliga slutsatser som medför att dagens 
krig inte kan utkämpas som tidigare.77 Vi (med vi avser Smith och förf. västerländska 
demokratier) genomför idag insatser med målsättningar som inte leder till en lösning 
framtvingad genom vapenmakt.  

                                                 
76 Eriksson, Johan, Kampen om hotbilden Rutin och drama i svensk säkerhetspolitik, Santérus, Stockholm, 2006, 
s. 25ff  
77 Smith, Utility of Force, s. 306f 
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Målsättningarna, utom på de allra lägsta taktiska nivåerna, verkar istället alla gälla folkets 
vilja eller deras ledare och inte som tidigare deras territorium eller styrkor.78 Kampen om 
folket står mellan oss och deras ledare i syfte att få dem att acceptera våra intentioner. I denna 
kamp spelar även det egna folkets vilja in i högre grad idag eftersom att krigen inte längre 
gäller nationell överlevnad eller ens utspelas i närheten av det egna territoriet. Som 
konstaterats är det inte ens säkert att de egna väpnade styrkorna nyttjas i en omfattning som 
har påverkan på det nationella planet.  
 
I den andra huvudsakliga slutsatsen konstateras att vi utkämpar de ovan nämnda krigen med 
vapen som anskaffats för andra syften och användningsområden samt med trupper som vi inte 
har råd att förlora. Vi har till och med svårt att vidmakthålla de styrkor vi har i dagsläget. Vi 
står vid ett vägskäl för hur vi ser på vilken sorts militär nytta våra styrkor skall bidra till - 
därav titeln på Smiths bok The Utility of Force. Smith poängterar att det inte bara är ett 
militärt problem utan även politikerna har haft svårt att anpassa sig efter rådande förhållanden 
och därmed bidragit till den rådande situationen. Enligt Smith visar de sex trenderna inte 
enbart på den inneboende karaktären av det han benämner som det nya paradigmet utan 
samtidigt på endemiska bristerna i vårt angreppssätt.79 De bägge ovan redovisade slutsatserna 
utgör alltså i sig även sårbarheter för berörda stater.         
 
Dessa två huvudsakliga slutsatser utgör även grunden för vad som kan definieras som 
strategiska sårbarheter som Sverige ställs inför vid deltagande i insatser i dagens krig. De 
risker som identifierats i samband med redogörelsen för Smiths sex trender kvalificeras av att 
de just resulterar i en strategisk sårbarhet. Utifrån vad som framkommit hittills i ansatsen med 
att ta fram analysverktygen konstateras att ett antal risker som intervenerade aktörer löper är 
av sådan dignitet att de rimligen kan resultera i strategiska sårbarheter. Av dessa bedöms fyra 
utgöra strategiska sårbarheter och är som sådana användbara analysverktyg. Flera av riskerna 
terminerar i samma sårbarhet vilken är den folkliga opinionen. 
 
Nedan redovisas de fyra strategiska risker som valts för att utgöra analysinstrument med hjälp 
av ovanstående resonemang kring strategiska risker som insatser i dagens krig innebär och 
som kommer att spåras i analysobjekten. Namngivningen har skett utifrån syftet att beskriva 
innebörd och inte spårbarhet. 
  

a) Loss of the Moral High ground. 
Som konstaterats har asymmetrin och den upplevda bristen på förväntad rationalitet hos 
motståndaren skapat svåra problem för intervenerande stater. Viktigast bland dessa är vad 
som i denna uppsats i brist på acceptabel svensk översättning kallas ”Loss of the Moral High 
ground”. Det vill säga en förlust av legitimitet för insatsen. Risken att utsätta sig för detta 
skapar strategiska konsekvenser som i längden leder till att stödet för en insats kan urholkas 
såväl hos den egna befolkningen i intervenerande stater som hos världssamfundet som helhet. 
Den strategiska sårbarhet som då uppkommer kan tvinga politiker att dra sig ur en pågående 
insats eller förlora politiskt kapital vilket skapar en beroendeställning gentemot oppositionen.  

                                                 
78 Jämför Carl von Clausewitz teori kring det avgörande slaget och i detta betydelsen av de väpnade styrkorna. 
Enligt Smith är nu de väpnade styrkornas roll således underordnad såväl ledarens men framförallt folkets roll i 
treenigheten. 
79 Smith, Utility of Force, s. 307 
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Sveriges deltagande i ISAF har av minst två riksdagspartier i opposition sedan 2006 i starka 
ordalag kritiserats och utmålats som illegitimt och folkrättsvidrigt då FN-mandat i formell 
mening saknas. Kritiken har främst riktats mot Sveriges deltagande i en NATO-ledd insats 
och därmed underförstått att vi går USA:s ärenden i ett orättfärdigt krig. 
 
Den påverkan som Sverige utsätts för och som medför att en risk övergår i att bli en sårbarhet 
kan delas in i två former. I det ena fallet handlar det om en extern påverkan av antingen 
enskilda aktörer eller en sammanslutning som innebär att Sverige tvingas till att anpassa sig 
efter en situation eller villkor skapade av de förstnämnda. I det andra fallet handlar det om en 
intern påverkansfaktor antingen i form av en inhemsk politisk opposition eller bestående av 
den inhemska opinionen. Även en kombination av dessa två former är tänkbar och resulterar 
då troligtvis i en ökad grad av påverkan. Den strategiska sårbarheten som uppstår utav risk för 
loss of the Moral Highground är således tvådelad - intern och extern. Förlusten av legitimitet 
för en insats där Sverige deltar eller i synnerhet då vi är lead-nation eller en av de största 
truppbidragarna kan resultera i ett externt politiskt tryck vilket påverkar världsopinionens stöd 
så att insatsen inte längre har utsikter att lyckas. Den strategiska risken kan även innebära att 
legitimitetsförlusten resulterar i att hemmaopinionens stöd påverkas i sådan grad att Sverige 
tvingas ändra eller i värsta fall avbryta sitt deltagande. 
 
Valet av allierade, oavsett om det handlar om partners ingående i den egna alliansen eller 
koalitionen eller om det handlar om den part som FN eller annan organisation som ger mandat 
för insatsen stödjer i en konflikt (och som därmed anses vara den legitima makten), blir av 
yttersta vikt. Det som av västvärlden uppfattas som tydliga skiljelinjer mellan vad som är att 
betrakta som gott eller ont eller legitimt eller inte är inte med nödvändighet universellt.  
En av FN betraktad regeringsmakt, som exempelvis den sittande regeringen Hamid Karzai i 
Afghanistan, kan i värsta fall komma att betraktas som det värsta av två onda ting av en 
regional publik alldeles oavsett vad vi i väst skulle önska. Sårbarheten uppkommer alltså av 
påverkan på den egna folkopinionen och folkets vilja avseende insatsen. 
 

b) Storskaliga förluster i människoliv och kidnappningar av svensk personal 
Den svenske operative insatschefen General Anders Lindström är övertygad att det inte är 
frågan om när inte om Sverige kommer att utsättas för påtryckningar att ta större och farligare 
uppdrag vilket ligger i linje med Smiths resonemang of level of fight och burdensharing som 
tidigare berörts. Frågan som han ställer lyder: ”Resultatet av att svenska förband ska ta större 
och farligare uppdrag, innebär också att ökade risker för svensk personal. Klarar våra politiker 
att förklara det till synes oundvikliga i att svenska soldater kommer att stupa i 
fredsframtvingande insatser?”80 Till skillnad mot Danmark, där man 2001 i samband med 
beslutet att delta i Afghanistan deklarerade att förluster var oundvikliga, har detta bedömt inte 
varit föremål för en lika tydlig debatt i Sverige. Konsekvensen av detta går bara att spekulera i 
då Sverige lyckligtvis varit besparade storskalig förluster. Sedan 1996 har två soldater stupat 
till följd av fientliga handlingar. I de fem första bataljonerna som tjänstgjorde i Bosnien 
stupade fem soldater, dock ingen till följd av fientliga handlingar. Givet de mediala 
reaktionerna och den förhållandevis lilla men dock vokala oppositionen mot insatsen i 
Afghanistan centrerad kring Föreningen Afghanistansolidaritet och Kvinnor för fred är det 
inte sannolikt att vi skulle få se liknande effekter som i Danmark.  

                                                 
80 Försvarsmakten, Insats & Försvar, ’Sverige måste vara berett att ta ett större ansvar i Afghanistan’, 4-7,årgång 
5, 4/2008, s. 5  
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General Lindström noterar att ”I Danmark går det till och med att se hur försvarsviljan ökar 
när man tappar soldater i strid”81 Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet liksom tidigare 
riksdagspolitiker från samtliga partier som tidigare röstat för insatsen krävde 2007 ett 
hemtagande av trupperna från Afghanistan.82 Dessa båda partier röstade som en konsekvens 
mot den beslutade ökningen av förbandets storlek. Även om de argument som huvudsakligen 
framförs gäller avsaknaden av ett FN mandat för insatsen och att Sverige genom sitt bidrag 
till den NATO-ledda insatsen går USA:s ärenden så framkommer även att ett viktigt inslag i 
kritiken är att inga svenskar soldater skall tillåtas att dö under dessa premisser.    
 
Begreppet Train as you fight, fight as you train, med innebörden att det för framgång i krig är 
nödvändigt att träning och förberedelser efterliknar riktigt krig i största möjligaste mån, har 
mer eller mindre kommit att bli en nödvändighet i och med den ökande komplexiteten och 
den snabba teknikutvecklingen i dagens krig. Det innebär samtidigt att risken för skador och 
dödsfall ökar även i fredstid för vilket acceptansen om möjlig är ännu lägre hos 
folkopinionen. Samtidigt har en övertro på de högteknologiska vapen som nämnda 
teknikutveckling levererat inneburit att det skapats förväntningar hos de västerländska 
befolkningarna på noll förluster. McInnes och Ingnatieff benämner krigen som denna övertro 
ger upphov till för Cyberwar respektive Virtual War i vilka i synnerhet luftmakt har kommit 
att bli en förmåga till vilken knyts orimliga förväntningar.83 
 
Den strategiska risk som storskaliga förluster utgör kan resultera i en sårbarhet bestående av 
att opinionens acceptans för förluster överskrids och stödet för insatsen försvinner. Detta kan 
ske på den nationella arenan, vilket det finns ett antal exempel på, men teoretiskt även för en 
koalition som exempelvis EU eller FN.84      
 

c) Attacker mot nationella intressen internationellt och i Sverige 
Som redan framkommit i denna uppsats beskrivs dagens säkerhetshot mot Sverige som 
gränsöverskridande och geografiskt avlägsna händelser kan därmed få allvarliga konsekvenser 
för Sverige. Dessa kan vara direkta eller indirekta. Exempel på det sistnämnda är att svenska 
ekonomiska intressen hotas av ett regionalt krig som hindrar svensk handelssjöfart eller 
tillgång till råvaror. Direkta konsekvenser utgörs av direkta hot eller attacker mot svenska 
intressen till följd av Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik eller till och med genom 
association med en aktör som har fiender. Ett exempel på detta var när även svenska varor 
bojkottades och svenska nationella intressen attackerades i samband med aktioner som 
riktades mot Danmark efter publiceringen av Muhammedteckningarna.  
 
Flera exempel finns i närtid på attacker som riktats mot nationella intressen till följd av staters 
deltagande i internationella insatser. I den följande analysen redogörs för ett antal. Sverige 
skulle även kunna påverkas av attacker mot internationella intressen.  
 

                                                 
81 Försvarsmakten, Insats och försvar, s. 5 
82 Broschyr, Svenska soldater har inte i Afghanistan att göra!, s. 3 
83 McInnes, Colin, Spectator-sport War. The West and Contemporary Conflict, Rienner Publishers, Colorado, 
2002, s. 3 
84 Jfr Italiens nedtrappning av sitt bidrag till Operation Iraqi Freedom (OIF) efter bombdådet mot en italiensk 
militärpolis förläggning i Baghdad samt FN:s urdragning av sin mission efter att generalsekreterarens speciella 
sändebud och ett stort antal anställda dödats i bombdådet 2003. 
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När FN:s högkvarter i Bagdad utsattes för ett bombattentat i augusti 2003 och 
generalsekreterarens speciella sändebud och 21 andra människor dödades blev konsekvensen 
att FN avslutade sin mission i Irak och i princip all personal lämnade landet. Om Sverige 
bidrar med trupp till en insats där den organisation som har mandatet ser sig tvingad att 
avbryta påverkas naturligtvis även Sveriges handlingsutrymme och även den svenska 
folkopinionen skulle påverkas.       
 
Enligt Colin McInnes har krig idag kommit att handla om ett val att gå i krig istället för ett 
politiskt och strategiskt imperativ för nationell överlevnad. Det innebär att kostnaden för 
kriget för ett västerländskt samhälle kommer att betraktas som en onödig kostnad uppkommen 
av ett val och inte som en nödvändig kostnad uppkommen av akuta nationella intressen.85 
Detta förhållande skulle bidra till att påverka folkopinionen, som inte förväntar sig att inta 
någon annan roll än som åskådare, vid en direkt attack mot Sverige och/eller svenska 
intressen. 
 
Sårbarheten i risken för attacker mot svenska intressen internationellt eller nationellt står 
återigen, liksom i fallet med de två risker som redan identifierats ovan att finna i den 
inhemska opinionen. Minskat säkerhetspolitiskt handlingsutrymme på grund av påverkan på 
folkviljan utgör då den strategiska sårbarheten.  
 

d) Radikal transformering 
Transformering av de militära styrkorna personellt och materiellt som innebär att förmågan att 
verka internationella insatser ökar och även i vissa fall blir dimensionerade är en trend i de 
allra flesta europeiska länder idag. Som tidigare konstaterats är de insatser som genomförs 
idag kvalitativt skilda från den tidigare typen av krig som oftast handlat om staters territoriella 
eller nationella anspråk. Vid detta vägskäl blir det av avgörande betydelse att konstatera att 
det råder mycket skilda uppfattningar om dessa förändringar är av en övergående karaktär 
eller om den nya typ av krig för vilka västerländska stater och organisationer skräddarsyr sina 
styrkor är här för att stanna. Colin S. Gray citerar Field Marshall Sir Nigel Bagnall som sätter 
fingret på problemet när han konstaterar att ”Over the centuries identifying a nation’s future 
strategic priorities has proved to be a very imprecise art, and as a result peacetime force 
structures have seldom proved relevant when put to the test of war.”86 Risken med att gå fel i 
den ena riktningen är att förmågan att verka i traditionella krig ej upprätthålls. I den andra 
riktningen har vi inte tillräcklig förmåga att verka här och nu i de insatser som vi redan är 
engagerade i och de som med stor sannolikhet kommer att vara nödvändiga i den nära 
framtiden.  Sverige har en svår balansgång mellan det väpnade angreppet och det insatta 
insatsförsvaret (internationella insatser) och värdet av en gyllene medelväg är i sammanhanget 
inte lika stort som namnet antyder. 
 
Den som förletts att tro att ovanstående är en ny problematik kan få hjälp med att revidera 
denna uppfattning genom att läsa Mats Bergquists bok Krig och surrogatkrig som utkom 
1976. I den har redaktionskommittén riktat följande fråga till läsaren; ”Vågar en ansvarig 
försvarsplanerare acceptera någon renodlad uppfattning om att krig är en omöjlighet mellan 
utvecklade industristater som ett säkert ingångsvärde i sin planering?”87   

                                                 
85 McInnes, Spectator-sport war, s. 72 
86 Gray, Another Bloody Century, s. 172 
87 Bergquist, Mats, Krig och surrogat krig, Centralförbundet Folk och Försvar, Lund, 1976, s. 6 
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På samma sätt som de västerländska demokratierna nödgas gå in i den nya typen av krig med 
ett materiellt och doktrinärt arv som inte är dimensionerat för detta skulle en alltför radikal 
transformering innebära att vi i framtiden står inför ett liknande dillemma avseende ett 
territoriellt hot mot nationell överlevnad. Likaså om vi bygger svenskt nationella säkerhet och 
territoriell integritet på garantier och multinationella strukturer innebär detta en strategisk 
sårbarhet. Både och lösningens tillkortakommanden måste vägas mot de ekonomiska 
realiteterna. Tidsaspekten har i detta avseende visat sig vara intressant. Det finns i Sveriges 
fall som visats ovan en förstärkt trend att nedprioritera dagens förmågor för att kunna öka 
förmågan (transformera) mot internationella insatser i ett senare skede. 
 
Ovanstående fyra analysinstrument som kommer att användas har fördelen av att de 
omhändertar flera av de trender som normalt anses vara de viktigaste inom den moderna 
krigföringen. Det som benämns Revolution in Military Affairs (RMA) och som i hög grad är 
ett resultat av de teknologiska landvinningarna under senare tid är en sådan som omhändertas 
av risken med en radikal transformering. En annan trend som identifierats är den utveckling 
som skett inom den moraliska och etiska synen på krigföring framförallt i västvärlden vilken 
hör hemma i risken för förlust av legitimitet.  
 
Även det faktum att globaliseringen och informationssamhällets framväxt skapat en trend av 
gränsöverskridande hot och asymmetri i en kontext som karaktäriseras som virtuell då krig 
inte längre med nödvändighet omfattar alla samhällssegment omhändertas av 
analysinstrumentet som utgörs av risken för attacker mot svenska nationella intressen. 
 
Utifrån de resultat som undersökningen hittills har gett behövs nu att de risker som 
identifierats prövas mot analysobjekten med sårbarhetsbegreppet som bakgrund. Med dessa 
framtagna analysinstrument som indikatorer kommer härnäst de utvalda dokumenten att 
analyseras i syfte att undersöka medvetenheten om de risker som kan utgöra strategiska 
sårbarheter som den ökade ambitionen för internationella insatser innebär för Sverige. I det 
följande kapitel avhandlas graden av medvetenhet i form av en innehålls analys av de utvalda 
strategi- och inriktningsdokumenten.      
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3 AVHANDLING 
Syftet med den följande analysen är att svara på den återstående frågeställningen för 
uppsatsen: 
 

• I vilken grad omhändertas eller synliggörs identifierade risker i utsagorna kring 
den svenska ambitionen med det militära maktmedlet i internationella insatser?  

 

3.1 MEDVETENHET OM STRATEGISKA RISKER  
Följande kapitel utgörs av en systematisk genomgång av analysobjekten i syfte att se huruvida 
de tidigare identifierade strategiska riskerna avhandlas, hanteras eller om det finns 
tolkningsutrymme för detsamma. Analysobjekten har analyserats för att identifiera såväl 
förekomsten av analysinstrumenten i form av de fyra identifierade strategiska riskerna som 
för att kunna se om konsekvenserna av dessa risker, det vill säga potentiella sårbarheter 
berörs. Initialt genomfördes en genomläsning direkta referenser baserade på 
analysinstrumentens formulering eftersöktes och därefter gicks analysobjekten igenom ånyo i 
syfte att spåra indirekta kopplingar i form av omskrivningar eller innebörds anknytning till de 
strategiska riskerna och sårbarheterna.  
 
Metoden för hur nämnda dokument skall analyseras bygger, som redovisats i metod avsnittet, 
på Bergqvist och Boréus definition av kvalitativ innehållsanalys och tolkning.88  Under 
följande rubriker återges de textavsnitt som har extraherats ur analysobjekten och som 
bedöms relevanta utifrån medvetenheten om de strategiska riskerna som inledningsvis togs 
fram som analysinstrument.  
 

3.1.1 ”Loss of the Moral High ground” 
Det första av de identifierade analysinstrumenten avhandlar den strategiska risken som 
uppkommer genom förlust av legitimitet för en insats och analysobjekten har tolkats utifrån 
Svenskt perspektiv men i en multilateral kontext. Bedömning av medvetenheten om den 
strategiska risken för förlust av legitimitet och folkligt stöd för en insats samt den sårbarhet 
som uppkommer av denna har i analysen kunnat genomföras med hänvisning till samtliga 
analysobjekt undantaget Regeringens utrikesdeklaration från 2008. 
  
I PerP slutrapport 2007 framgår det tydligt att Försvarsmaktens uppfattning är att premisserna 
för ett svenskt deltagande i en framtida internationell insats inte medger full handlingsfrihet. 
Sverige kan då komma att hamna i ett läge där vi ser oss nödgade att intervenera ”Sverige 
kommer sannolikt att ha viss handlingsfrihet att välja om och hur landet skall engagera sig. 
Det kan dock uppstå lägen där vår handlingsfrihet är begränsad och vårt handlande styrs av 
faktorer som till exempel internationella förpliktelser eller andra aktörers agerande.”89 Redan i 
dagsläget ser vi hur Sverige och andra länder, företrädesvis europeiska, som deltar i den 
NATO-ledda insatsen i Afghanistan (ISAF) utsätts för politiska påtryckningar från såväl 
NATO:s beslutande organ som USA för att utöka sitt truppbidrag till insatsen i syfte att 
hantera den försämrade strategiska situationen.  

                                                 
88 Bergström & Boréus, Textens mening och makt, s. 23f 
89 Försvarsmakten, Ett hållbart försvar för framtida säkerhet, Slutrapport från Perspektivplaneringen 2007, 
Försvarsmakten, Stockholm, 2007, s. 38 
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Då Sverige inte är ett NATO medlemsland och dessutom inte har några starka bindningar till 
USA är dessa politiska propåer närmast att betrakta som vädjanden, som förvisso inte går att 
bortse ifrån givet vår strävan efter att vara en aktiv aktör inom PfP (Partnership for Peace). I 
dagsläget förefaller det rimligt att anta att Sveriges riksdag som beslutande instans inte 
behöver se sin handlingsfrihet kringskuren men i takt med att den militära dimensionen90 
inom EU konkretiseras skulle det kunna uppstå en situation som innebär förpliktelser. Inom 
ramen för en EU-operationen skulle dessa kunna komma att styra svenska säkerhetspolitiska 
ställningstaganden som i förlängningen skulle innebära strategiska risker. Detta kommer till 
uttryck i Försvarsmaktens perspektivplanering slutrapport 2007 ”Tillsammans med den 
gemensamma sårbarhet som är en följd av ömsesidiga beroenden och gränsöverskridande hot 
såsom internationell terrorism innebär detta att nationella och globala intressen 
sammanfaller.”91       
 
En sådan risk exemplifieras i dagsläget av att ett Svenskt deltagande i en insats både militärt 
och politiskt potentiellt associeras med USA. Detta är de facto redan en risk i Afghanistan där 
Sverige trots att vi vare sig är med i NATO eller med i den av USA ledda operationen 
Enduring Freedom (OEF) associeras med USA:s krig mot terrorismen både av inhemsk 
opinion och av aktörer i insatsområdet. I Försvarsberedningens rapport kan man utläsa viss 
medvetenhet om problematiken ”USA är en militär stormakt som har NATO som sitt främsta 
ramverk för sitt säkerhetsarbete.”92 Försvarsberedningen beskriver i sin rapport 2008 hur de 
spår ett utökat samarbete mellan USA och EU ”Ett vidgat perspektiv på utmaningar och hot 
har medfört att de frågor som kan kopplas samman med den transatlantiska relationen också 
ökat i antal, vilket ökar möjligheterna till ett ökat samarbete med EU.”93 Även om detta 
förmodligen är tänkt att betraktas som ett uttryck för en positiv syn på ett utökat samarbete 
innebär det samtidigt att risken för att Sverige genom sin pådrivande roll inom EU:s militära 
dimension i än högre grad kan komma att associeras med USA. USA:s tydliga positionering i 
den globala säkerhetskontexten kommer även i framtiden att sätta landet på kollisionskurs 
med andra aktörer något som Försvarsberedningen uppmärksammat ”Det är sannolikt att 
USA:s geostrategiska perspektiv även framgent kommer att präglas av relationen till stater 
och organisationer som uppfattas hota USA, amerikanska allierade, vänner eller intressen.”94 
 
Försvarsberedningen spår dock att det finns en möjlighet till att politisk och militär knytning 
till USA i framtiden skulle kunna bli mindre problematiska ”Den antiamerikanism som idag 
råder bedöms avta i intensitet då globaliseringen i framtiden antas bli allt mindre 
västerländskt betingad. Detta avtagande kan bland annat komma att bero på hur USA nyttjar 
sin militära förmåga.”95 I dagsläget är det dock alltjämt en strategisk risk som Sverige löper 
att verka inom koalitioner och inom ramen för regionala säkerhetsstrukturer vilket den 
vänsterpartistiska ledamoten i Försvarsberedningen noterar i den avvikande uppfattning som 
bifogas i rapporten; 
  

                                                 
90 Här åsyftas den så kallade Solidaritetsklausulen som skulle kunna skrivas in fördraget om EU:s föreslagna nya 
konstitution ratificeras av medlemsländerna. 
91 Försvarsmakten, PerP slutrapport 2007, s. 37 
92 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 53 
93 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 32 
94 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 32 
95 Försvarsmakten, Försvarsmakten som säkerhetspolitiskt instrument Perspektivplaneringens årsrapport för 
2006, Försvarsmakten, Stockholm, 2006, s. 30 
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Medlemskapet i EU undergräver vår militära alliansfrihet och oberoende 
säkerhetspolitik. Sverige deltar i och är pådrivande i en rad militära strukturer inom 
EU och NATO. Både EU och NATO har utvecklat en parallell snabbinsatsförmåga, 
NATO Response Force (NRF) och EU:s Battlegroups, ett koncept med stridsgrupper 
där väpnade styrkor kan sättas in i andra länder utan FN-mandat.96  

 
I synnerhet den sista meningen i föregående citat tyder på en medvetenhet om den strategiska 
risk som uppkommer av insatser som saknar ett legitimt mandat. I fallet med kriget i Irak 
2003 påtalar Försvarsberedningen dessutom de konsekvenser som kan leda till strategiska 
sårbarheter och driva aktörer att välja extrema metoder ”Likaså har konfliktens (i mångas 
ögon) svaga internationella legitimitet förstärkt instabiliteten i landet och av vissa aktörer 
använts för att legitimera destabiliserande handlingar, såsom terrorism.”97 Vänsterpartiets 
ledamot i beredningen fullföljer resonemanget med en rekommendation ”Vänsterpartiet anser 
att Sverige bör avbryta allt samarbete som bidrar till militariseringen av EU och lämna sina 
åtaganden i Nordic Battlegroup.”98  
 
Även om Sverige noggrant överväger och villkorar sitt deltagande i insatser med FN mandat 
så konstaterar Försvarsberedningen att problematiken kvarstår och är av mer principiell 
karaktär och i viss mån kulturellt betingad ”Inom ramen för de politiska konflikterna sker det 
brott mot de mänskliga rättigheterna. Synen på mänskliga rättigheter som ett påfund från väst 
bidrar till svårigheter, särskilt i de sammanhang där väst upplevs agera utifrån en 
dubbelmoral.”99 Som tidigare konstaterats i denna uppsats medför de förändrade 
förutsättningarna, både materiella och politiska, att det inte längre går att förutsätta att man 
upplevs vara en representant för det/de ”goda” i en konflikt för att man deklarerar att man 
värnar om internationell humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Det kan ibland räcka med 
en enstaka incident för att ens goda avsikter ifrågasätts. I och med mediaseringen av dagens 
konflikter går det inte att impregnera sig från effekterna av de moraliska faktorerna vilket 
även lyfts fram i PerP Delrapport 2007 där det framgår en tydlig medvetenhet om såväl 
riskerna som sårbarheterna förknippade med detta 
  

Den moraliska faktorn har fått ökad betydelse. Det finns en ideologisk och moralisk 
separation inom världen som helhet, där delar går mot mer öppenhet och demokrati 
och andra mot extremism och slutenhet. Även viljan att acceptera såväl mänskliga 
som materiella förluster har stor betydelse. I krig och konflikter möts ofta dessa 
extremer i mikrosituationer. Detta tillsammans med medias inverkan, där tillgången 
till bilder är en del i krigföringen, har kraft att förändra opinioner. Sammantaget 
leder detta till att insatser på den lägsta nivån kan få strategiska effekter, det som 
emellanåt benämns den ’strategiska korpralen’.”100  

 
Betydelsen av att i möjligaste mån säkerställa legitimiteten betonas i den Nationella Strategin 
för internationella insatser som Försvarsdepartementet fastställt ”Sveriges deltagande i freds- 
och säkerhetsfrämjande insatser skall alltid vila på en folkrättslig grund. Skydd av och respekt 
för folkrätten inklusive de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten är central. Detta 
bör genomsyra agerandet i alla faser av en insats, inklusive utformandet av mandatet.”101  

                                                 
96 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 52 
97 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 94 
98 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 52 
99 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 83 
100 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 42 
101 Regeringen, Nationell strategi, s. 5 
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Även i arbetet med att ta fram dimensionerande scenarier för svenska framtida insatser lyser 
det fram en medvetenhet om betydelsen av ett legitimerande mandat ”Scenariot belyser en 
mellanstatlig konflikt i ett område vitalt för vår ekonomiska säkerhet där Sverige med stöd av 
ett tydligt FN-mandat agerar inom ramen för en FN-koalition.”102  
 
Av nedanstående citat ur PerP årsrapport 2006 framgår återigen en tydlig medvetenhet om 
vikten av att en insats uppfattas som legitim. Legitimiteten är en avgörande faktor både för 
världsopinionen men även för den inhemska opinionen. Det kommer således att vara av vikt 
att anpassa det juridiska ramverket för svenskt deltagande i internationella insatser vilket även 
påpekas ”Att skapa ökad legitimitet för militära insatser utanför Sveriges gränser blir 
dessutom viktigt, liksom att anpassa regelverk och lagstiftning mot successivt förändrade 
krav.”103 Av formuleringen ovan som särskilt betonar att det handlar om insatser utanför 
Sveriges gränser kan det antas att det i detta fall handlar om den inhemska opinionen som 
målgrupp. 
 
Avslutningsvis konstateras att den problematik som Smith lyfter fram med vissa av sina 
trender och som generar de strategiska risker som kan kopplas till legitimitetsförlust indirekt 
medvetandegörs i Regeringens Utrikesdeklaration ”Kampen mot terrorism är en kamp för 
rättsstatens och frihetens principer. Därför är det också viktigt att den förs med respekt för 
dessa.”104 Att ändamålen inte helgar medlen är något som blivit plågsamt tydligt för den 
amerikanska administrationen efter de uppdagade brotten mot de mänskliga rättigheterna i 
Irak och på Guantanamobasen.   
 
Sammanfattningsvis konstateras att den strategiska risken med legitimitetsförlust och med 
konsekvenser i form av påverkan på den inhemska opinionen är till del medvetandegjord 
genom de tolkningar som kan göras av analysresultatet. Riskerna belyses tydligt medan den 
strategiska sårbarheten mer går att ana sig till i de få konsekvensbeskrivningarna som 
redovisas.    
 

3.1.2 Storskaliga förluster i döda, skadade och kidnappade 
Bedömning av medvetenheten om den strategiska risken som västerländska och de flesta 
övriga demokratier löper i form av storskaliga förluster är rimligtvis det som enklast låter sig 
identifieras då analysinstrumentet är det som formulerats med tydligast innebörd.  
 
Medvetenhet om denna strategiska risk och hur den kan realiseras avseende metoder går att 
spåra i Regeringens nationella strategi för internationella insatser. Det går även att se en viss 
medvetenhet om vad som utgör den strategiska sårbarheten även om orsakssammanhanget 
mellan förluster, politisk vilja och betydelsen av folkopinionen inte framgår nedan.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
102 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 109 
103 Försvarsmakten, PerP årsrapport 2006, s. 15 
104 Regeringen, Regeringens deklaration vid 2007 års utrikespolitiska debatt i Riksdagen, 2007-02-14, 2007, s. 8 
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Fokus ligger snarare på den politiska viljan och inte på folkviljan. 
 

Insatserna i Afghanistan och Irak förändrar synen på konflikthantering. Aktörer vars 
mål inte är militär seger utan att snarare bryta ner motpartens politiska vilja och 
beslutsamhet, och som är likgiltiga för civila förluster och krigets lagar, ställer det 
internationella samfundet inför nya utmaningar i utformningen och genomförandet 
av krishanterings- och stabiliseringsinsatser.105  

 
Att det har blivit mer problematiskt att riskera svenska medborgares liv i dagens insatser är 
något som Regeringen konstaterar i sin strategi ”Många av dagens insatser sker i områden 
med högre risknivåer. Säkerhetsaspekter måste därför vägas in i övervägande om bidrag, inte 
minst för de myndigheter som inte besitter samma kunskap och erfarenheter om kritiska 
situationer som till exempel Polisen.”106 Frågan man bör ställa sig med anledning av detta 
citat är dock om det verkligen är risknivåerna som blivit högre och i så fall jämfört med vad 
eller om det är så att detta i själva verket är en indikation på en lägre tolerans för risker och 
deras konsekvenser. Krig har ju som bekant aldrig varit ofarligt och alltid förknippat med 
risker. Som Smiths trender och bland annat McInnis resonemang visat har toleransen för 
förluster minskat dramatiskt i takt med att de västerländska samhällena och majoriteten av 
deras befolkningar blivit alltmer distanserade från kriget både som begrepp och faktisk 
företeelse.    
 
Det enda obestridliga tecknet på medvetenhet om risken med och konsekvenser av att drabbas 
av förluster återfinns i Försvarsmaktens PerP årsrapport 2005 ”Både statsmakterna och 
Försvarsmakten måste likaså vara väl förberedda att hantera situationer som kan uppstå om 
svenska förband hamnar i strid och åsamkas förluster.”107 Det är värt att notera 
formuleringens innebörd avseende ansvarsfördelningen mellan statsmakterna och 
Försvarsmakten som dessutom tyder på en medvetenhet om hur konsekvenserna lämpligen 
bör hanteras även om den strategiska sårbarheten i form av påverkan på folkviljan inte berörs.    
 
Ett mer indirekt tecken på en medvetenhet om den strategiska risken med storskaliga förluster 
går att utläsa av de resonemang som förs kring personalförsörjningen av de svenska 
internationella insatserna och den uttalade förhoppningen om att minimera risker genom att i 
större omfattning nyttja soldater men lång erfarenhet och kontinuerlig utbildning. Det är 
företrädesvis Försvarsmakten som företräder denna uppfattning ”Förbanden har en hög andel 
erfarna soldater som är utbildade för kvalificerade insatser såväl nationellt som 
internationellt.”108 Denna tankegång kan förstås ännu tydligare i ljuset av McInnis 
resonemang ”First, by making war the business of professionals, Western societies absolve 
themselves from some of the responsibility of placing soldiers in harm’s way. For those 
involved, war is their chosen occupation and death and injury are occupational hazards.”109 
Om det även i Sverige handlar om en förskjutning av och ovilja att acceptera ansvar för 
förluster så är det troligtvis en delmängd i förklaringen till den politiskt relativt smidiga 
övergången från ett värnpliktförsvar till ett yrkesförsvar med kontrakterade soldater som skett 
i närtid. Något som tidigare i princip har varit oacceptabelt.    
 

                                                 
105 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 13 
106 Regeringen, Nationell strategi, s. 20  
107 Försvarsmakten, PerP årsrapport 2005, s. 15 
108 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 92 
109 McInnes, Spectator-sport war, s. 69 
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Sammantaget ger ovanstående tolkning en bild av att det föreligger en mycket begränsad 
medvetenhet om de risker som utgörs av att Sverige drabbas av storskaliga förluster. 
Konsekvenser i form av den strategiska sårbarheten som dessa risker ger upphov till beskrivs 
däremot överhuvudtaget inte. Det är i de militära dokumenten som riskerna beskrivs tydligast. 
Fokus ligger på att beskriva hur dessa risker skall kunna minimeras eller helst undvikas helt. 
  

3.1.3 Strategiska attacker mot svenska intressen 
Ovanstående risk är bedömt den som har realiserats i störst omfattning i dagens insatser av de 
fyra som extraherats ur de trender som Smith identifierar. Detta återspelas även i den 
genomförda analysen av medvetenheten om dessa risker. Deltagande i internationella insatser 
eller till och med nationella politiska beslut har visat sig kunna generera strategiska risker som 
realiserats och därmed gett upphov till strategisk sårbarhet. Som tidigare nämnts har vi fallen 
med det spanska tillbakadragandet av styrkorna från Irak efter bombattentaten i Madrid och 
de attacker som riktades mot Danska intressen efter regeringens beslut att inte agera mot 
publiceringen av de sedermera famösa Muhammed-teckningarna. Försvarsmakten beskriver 
på ett konkret sätt riskerna i PerP delrapport 2007 och spår sedan att det är en risk som inte är 
övergående ”Några av EU:s medlemsstater, däribland Spanien och Storbritannien, har nyligen 
utsatts för terrordåd. Det finns inget som tyder på att denna säkerhetshotande verksamhet 
riktad mot medlemsstaterna skulle upphöra i framtiden.”110 Kopplingen som görs till EU 
medlemskapet visar även på en medvetenhet om riskerna som uppstår genom association.  
Även i Försvarsberedningens rapport 2008 finns en tydlig indikation på att man är medveten 
om de risker som västerländska stater ställs inför och som operationaliseras genom islamistisk 
extremism ”Ett av de snabbast växande hoten idag utgörs av individer och grupper som 
hämtar inspiration från det islamistiska nätverket al-Qaidas läror, men som kan genomföra 
terroristhandlingar på egen hand. Ofta riktar sig sådana handlingar mot europeiska och 
amerikanska intressen.”111 Det förefaller länge ha varit en underförstådd uppfattning att 
Sverige genom sin alliansfrihet och neutrala hållning skulle vara undantaget från hotet om 
dessa strategiska risker. I takt med att Sverige integreras i EU:s militära och utrikespolitiska 
strukturer som nu skapas i kombination vårt allt närmare och aktivare samarbete med NATO 
så ökar också sannolikheten att även Sverige löper strategiska risker.   
 
Ett klart bevis för en medvetenhet om denna risk återfinns i Försvarsmaktens 
perspektivplanering, delrapport 2007, av vilken det tydligt framgår att kopplingen mellan 
internationella insatser och strategiska risker i form av vedergällning mot nationella intressen, 
oavsett var dessa återfinns geografiskt, görs.  
 

Vid internationella insatser får inte heller riskerna för vedergällning mot svenska 
säkerhetsintressen och personer underskattas. Vedergällningen kan ske i insatsområdet. 
I andra länder och/eller i hemlandet. Troligen kan denna typ av farliga aktioner komma 
att riktas mot de länder som är lättast att påverka i en koalition. Det är således viktigt 
att Sverige utarbetar koncept för hur vedergällningsaktioner skall mötas.112  

 
Skrivningen ovan belyser dessutom det faktum att det inte enbart handlar om att ett 
deltagande i en insats resulterar i en strategisk risk utan även om hur sårbar man betraktas av 
motståndaren kan generera ökad risk.  

                                                 
110 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 38 
111 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 71f 
112 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 43 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-06-26 FHS beteckning: XXXX/X:1 
Chefsprogrammet 07-09 
Major Richard Gray  Sid. 38 (53) 
 
Med stöd av tidigare förda resonemang kring opinionens betydelse för en stats förmåga att 
bibehålla sin handlingsfrihet avseende utrikes- och säkerhetspolitiken så uttolkas sårbarhet i 
detta fall som direkt kopplat till opinionen. Av texten framgår en medvetenhet om såväl den 
strategiska risken som den sårbarhet som uppstår samt även behovet av förberedelser i syfte 
att sårbarheten kan reduceras. I rapporten från föregående år fästs även uppmärksamhet på 
andra strategiska sårbarheter som kan uppstå genom attacker mot svenska intressen förutom 
den som påverkar vårt säkerhetspolitiska handlingsutrymme via folkviljan ”... strategiska 
konsekvenser som skulle kunna drabba vårt land. Olika händelseutvecklingar skulle t.ex. 
kunna komma att: Hota Sveriges sociala och politiska säkerhet och/eller funktionella 
integritet t.ex. på grund av att terrorist attacker genomförs mot vårt land.”113 Den påverkan på 
opinionen, bland annat, som uppkommer genom de psykologiska effekterna på befolkningen 
som denna strategiska risk innebär lyfts fram ännu tydligare i PerP årsrapport 2005  som 
innehåller följande analys:  
 

En mer utbredd, extrem och internationell terrorism utgör ett betydande hot mot 
nationell säkerhet och staters auktoritet. Detta kan bland annat ske genom 
terroristorganisationers förmåga att använda asymmetriska medel för att slå direkt 
mot samhällets ledning, nyckelfunktioner och nyckelresurser. Ett hot av det 
allvarligaste slaget, utgörs av terrorism med nukleära, biologiska eller kemiska 
medel. Även de psykologiska effekterna på befolkningen av terroristhandlingar eller 
hot om sådana måste uppmärksammas. Bombdåden i Madrid och kopplingen till 
tillbakadragandet av de spanska förbanden i Irak, samt den opinionseffekt 
kidnappningen av västerländska medborgare i Irak gett, är exempel på detta 
fenomen. Även aktioner riktade mot symbolvärden, t ex World Trade Center i New 
York, kan åstadkomma rädsla, frustration och skada i samhället samt t.o.m. påverka 
världsekonomin.114 

 
Att sambandet mellan Sveriges deltagande i internationella insatser och hotet mot nationella 
intressen tas på stort allvar samt kräver åtgärder för att förhindra eller minska denna 
strategiska risks konsekvenser betonas av Krisberedskapsmyndigheten i PerP årsrapport 2005 
”Krisberedskapsmyndigheten anser att terroristattacker kan komma att genomföras i Sverige 
eller mot svenska intressen utomlands. Bland annat anser myndigheten att Sveriges 
deltagande i internationella militära operationer kräver att det finns erforderlig förmåga att 
förhindra eller möta terrorattacker såväl i Sverige som vid enheter utomlands.”115Ovanstående 
representerar den tydligaste formuleringen avseende medvetenhet om såväl risk, konsekvens 
och vilka åtgärder som är nödvändiga för att öka förmågan att möta den strategiska 
sårbarheten. Dock beskrivs inte vad i sårbarheten består. Som tidigare nämnts utgörs denna av 
folkviljan och det fortsatta stödet för svenskt deltagande i en internationell militär operation.   
 
På ett mer konkret plan har Försvarsmakten tagit fram sju stycken typfall för ett nationellt 
scenario omfattande terrorism i PerP årsrapport 2005: ”Gisslantagning, Bombattentat, 
Kapning av tåg, Attack mot flygplan, Attack mot fartyg, Spridning av radioaktivt material och 
farliga kemikalier, Hot mot anhöriga till utlandsstyrkan.116 Av dessa har redan ett antal 
realiserats med förödande effekter i andra länder. Storbritannien har exempelvis utsatts för 
såväl bombattentat, gisslantagningar som hot mot anhöriga till soldater som tjänstgör i 
utlandet. 

                                                 
113 Försvarsmakten, PerP årsrapport 2006, s. 52 
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I Sverige har indirekta hot framförts mot anhöriga till soldater i utlandsstyrka. Då dessa 
individer har haft sitt ursprung från insatsområdet har det inte gått att fastställa att hoten som 
framförts har haft en direkt koppling till det svenska deltagandet i insatsen. Att denna risk 
finns med som typfall i det dimensionerande scenariot påvisar dock medvetenhet om denna 
risk.  
 
Det verkar även föreligga en medvetenhet om att Sverige är extra sårbart för denna typ av 
strategiska risker och deras konsekvenser i och med vårt öppna samhälle och genomslaget av 
informationssamhället.  
 

Det lättillgängliga informationssamhället knyter samman världen men skapar också 
nya möjligheter som kan utnyttjas för att skada vårt öppna samhälle. Det 
massmediala genomslaget är stort. Det som händer i en del av världen kan snabbt bli 
känt i stora delar av den övriga världen. Faktorerna samspelar för att ge en ökad 
politisk och säkerhetsmässig instabilitet. Det kan bl.a. utnyttjas för ökad 
terroristpropaganda och rekrytering. Tillsammans bidrar detta till att skapa en 
komplex och sammanflätas strategisk miljö där lokala eller regionala konflikter i en 
del av världen direkt kan komma att påverka säkerheten i andra delar av världen.117 

  
Av ovanstående framgår att både risker och de strategiska sårbarheter som uppstår av dessa 
behandlas i dokumenten på sådant sätt att en relativt hög grad av medvetenhet bedöms 
föreligga. Detta stärks även av de referenser som påvisar behovet av åtgärder för att såväl 
reducera riskerna som hantera sårbarheter. Resultatet av analysen har dock det förbehållet att 
det är nästan uteslutande i de militära analysobjekten som ovanstående återfinns.   
   

3.1.4 Radikal transformering 
Bedömning av medvetenheten om den strategiska risken till följd av en radikal transformering 
som innebär en strategisk sårbarhet i form av att ett land inte har förmågan möta alla 
kategorier av militära hot mot det egna territoriet är inte lika direkt spårbar som övriga 
analysinstrument. Med detta sagt innebär det inte att tolkningen av analysresultatet inte har 
resulterat i slutsatser om medvetenheten. Även om transformeringen av den svenska 
Försvarsmakten inte direkt uppvisar ett direkt orsakssammanhang med den strategiska 
sårbarheten har det varit möjligt att konstatera detta samband indirekt genom att följa 
argumentationen om nationella respektive multinationella förmågor.  
 
Det hotscenario i vilket Sverige unilateralt skulle vara i behov av att använda det militära 
maktmedlet för att uppnå sina säkerhetspolitiska målsättningar är det storskaliga angreppet 
eller aggressionen mot Sveriges territorium. Denna hotbilds delvisa avsäkerhetisering riskerar 
dock att skapa ett trovärdighetsproblem både på nationell och på internationell nivå som kan 
resultera i strategisk sårbarhet. Professor Nils Andrén beskriver det som ”… att självpåtagna 
restriktioner riskerar att minska handlingsfriheten genom att öka omvärldens förväntningar på 
vårt beteende och t.o.m. utnyttjas till påtryckningar”.118 Av PerP slutrapport 2007 framgår att 
det föreligger en medvetenhet om behovet av att ha en nationell militär kapacitet som är 
oberoende.  
 

                                                 
117 Försvarsmakten, PerP årsrapport 2006, s. 57 
118 Andrén Nils, Säkerhetspolitik. Analyser och tillämpningar, 2:a upplagan, Nordstedts Juridik AB, Vällingby, 
2007, s. 176f. 
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För den nationella arenan behövs militär kapacitet för de uppgifter Sverige som 
suverän stat bör ha ambitioner att kunna lösa utan hjälp från annan eller andra stater 
och organisationer. Försvarsmakten behöver därför ha förmåga att utan stöd från 
andra stater eller organisationer, kunna möta påtryckningar och maktinitiativ såsom 
kränkningar och andra oönskade händelseutvecklingar på och i anslutning till 
svenskt territorium.119  

 
Även i PerP årsrapport 2006 lyfts behovet fram av en förmågebredd som medger förandet av 
ett mer klassiskt krig än dagens ”Analysen av den globala utvecklingens tänkbara hot och 
risker har visat att Försvarsmakten i framtiden kan behöva ha förmåga som täcker hela 
spektrat från krishantering i låga konfliktnivåer till krig mot en högteknologisk 
motståndare.”120 Temat återkommer även i årsrapporten 2007 ”På den regionala och 
nationella arenan kan inte behovet av långsiktig förmåga att snabbt kunna möta olika 
maktinitiativ negligeras.”121 Sammantaget ges här en bild av en medvetenhet om den 
strategiska risken av att inte ha en egen förmåga för nationellt bruk.  
  
Samtidigt framgår tydligt av analyserade dokument att utvecklingen både går och styrs i en 
annan riktning ”Försvarsmakten har, i modern tid, aldrig dimensionerats för att Sverige 
ensamt skall kunna stå emot ett större sådant angrepp. Inte heller i framtiden kan 
Försvarsmakten dimensioneras för att klara en sådan situation utan samarbete med stater som 
delar våra intressen.”122 Tonvikten på att hantera uppkomna hot multilateralt och inom ramen 
för en organisation har gjorts möjlig tack vare revideringen av hotbilden mot Sverige sedan 
kalla krigets slut vilket konstateras i PerP slutrapport 2007 ”I dagens säkerhetspolitiska 
situation är kraven på militär effekt på och nära svenskt territorium relativt små. Därför kan 
huvuddelen av förmågan i dagsläget prioriteras mot internationella insatser.”123 Som redan 
konstaterats, i den tidigare beskrivningen av analysobjekten, är samstämmigheten stor kring 
förändring av hotbilden och definitionen av de nya hoten. Säkerhetiseringen av nya hot är 
dock inte en problemfri och objektiv process. All säkerhetisering är till del en symbolpolitik 
för att föra upp en företeelse på den politiska dagordningen i syfte att vidta åtgärder men säger 
egentligen mycket lite om vad som skall göras och framför allt av vem. Resultatet de upplevda 
hoten är det breddade säkerhetsbegreppet som återspeglas ibland annat Försvarsberedningens 
rapport Säkerhet i samverkan i december 2007.124 I denna har det militära hotet mot Sverige 
kraftigt tonats ner och andra hot som miljöpåverkan avancerat på prioritetslistan. Ett 
konstaterande som Försvarsberedningen gjorde i sin rapport Säkerhet i samverkan, som 
presenterade just innan utbrottet av det Rysk-georgiska kriget 2008 illustrerar den förändrade 
prioriteringen ”Ryssland kommer dock inom överskådlig tid att ha begränsad förmåga till 
konventionella militära aktioner utanför det egna territoriet. Ryssland har idag inte kapacitet 
för annat än militära aktioner mot grannländer med begränsad försvarsförmåga.”125 
 
 
 
 

                                                 
119 Försvarsmakten, PerP slutrapport 2007, s. 40 
120 Försvarsmakten, PerP årsrapport 2006, s. 13 
121 Försvarsmakten, PerP delrapport 2007, s. 41 
122 Försvarsmakten, PerP slutrapport 2007, s. 42 
123 Försvarsmakten, PerP slutrapport 2007, s. 44 
124 http://www.regeringen.se/content/1/c6/09/35/89/61dcc195.pdf, s. 16ff 
125 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 35 
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Premisserna för när och hur det militära maktmedlet skall användas dikteras följaktligen av 
dem som äger problemformuleringsprivilegiet. I detta fall det svenska säkerhetspolitiska 
etablissemanget centrerat kring försvarsmyndigheterna i Stockholm med Försvars- och 
utrikesutskottet, Försvars- och Utrikesdepartementet, Försvarsmaktens Högkvarter samt den 
parlamentariskt tillsatta Försvarsberedningen som främsta företrädare.126 Det genomslag som 
det medialt extremt uppmärksammade hotet mot miljösäkerheten kommer att få i den svenska 
och även den europeiska säkerhetspolitiken är ännu inte klarlagt men med största sannolikhet 
kommer det innebära ytterligare nedprioritering av det militära hotet och ännu snävare roll för 
det militära maktmedlet. Det vore dock problematiskt om denna kringskurna roll permanentas 
beroende på de politiska processer som formar hotbilderna, underblåst av dramatiken som 
omgärdar de nya hoten och i skulle i förlängningen bidra till en strategisk sårbarhet. Denna 
bild nyanseras dock något av följande formulering i den nationella strategin för internationella 
insatser ”Uppgiften att genomför internationella insatser ska vara grundläggande, men inte 
ensamt dimensionerande, vid utvecklingen av Försvarsmaktens förband. Det är i första hand 
förmågan att tillsammans med andra länder förebygga, begränsa, dämpa och avbryta 
konflikter som skall prioriteras.”127  
 
Det finns även andra motiv till ökad internationell samverkan vilket framgår av 
Försvarsberedningens rapport 2008 ”Genom deltagande i Natoledda insatser får Sverige 
viktiga erfarenheter för transformeringen av det militära försvaret.”128 Det är alltså inte enbart 
det försvarsmateriella arvet som tvingar Sverige att transformera för att den ökade ambitionen 
skall vara realiserbar utan det är till del även en viljestyrd process ”Vi fortsätter därmed 
transformeringen från ett hotbildsstyrt försvar till ett viljestyrt insatsförsvar med möjlighet till 
prioriterade och efterfrågade insatser.129  
 
Givet de tidigare redovisade svårigheterna med användandet av det militära maktmedlet i 
dagens krig infinner sig följdfrågan om våldsanvändning kopplat till de nya hoten i 
strategidokumenten är en vilje- eller en hotstyrd strategi för användandet av maktmedel i 
allmänhet och det militära maktmedlet i synnerhet. Det finns även en föreställning om att 
ovanstående förutom att det gynnar transformeringen även leder till en ökad förmåga för ett 
framtida försvar av det egna territoriet som presenteras i Försvarsberedningens rapport ”Ett 
militärt försvar som samarbetar internationellt får också operativa erfarenheter nödvändiga för 
att försvara det egna territoriet i ett förändrat säkerhetspolitiskt läge.”130 Ovanstående 
transformering består idealt av förmåga till såväl insatser för nationellt försvar som 
internationella insatser. Dessa två uppgifter för Försvarsmakten förutsätter dock olika 
materiella egenskaper och förmågor som ibland i det närmaste är ömsesidigt uteslutande. Av 
det som uttolkats av analysresultatet finns det inget som tyder på medvetenhet om detta 
förhållande.  
 
Det tydligaste tecknet på medvetenhet om problematiken som den strategiska risken med en 
radikal transformering utgör återfinns i den avvikande uppfattning som bifogas 
Försvarsberedningens rapport 2008 av den vänsterpartistiska ledamoten angående den 
dimensionerade uppgiften för Sveriges Försvarsmakt vilken redovisas nedan.  
 
                                                 
126 Eriksson, Johan, Hotbildernas politik, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, 2001, s. 6 
127 Regeringen, Nationell strategi, s. 17 
128 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 11 
129 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 48 
130 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 48f 
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Vänsterpartiet delar helt denna analys men drar en annan slutsats. Om det inte finns 
en militär hotbild så bli uppbyggandet av en militär struktur i EU omotiverad och 
orimlig, likaså ett svenskt samarbete med NATO. Ett samarbete som vi har beskrivit 
tidigare i texten. Att prioritera och dimensionera för internationella insatsstyrkor, där 
all framtida utbildning ställs om i syfte att verka i andra länder, riskerar att i 
framtiden ge negativa effekter och visa sig vara en felsatsning för det svenska 
försvaret och försvarsförmågan inom vårt eget territorium, anser vänsterpartiet.131 

 
Även när det gäller de materiella förutsättningarna och kompetens identifieras riskerna med 
en radikal transformering  
 

Ett militärt försvar som är helt anpassat till internationella insatser i andra delar av 
världen kommer inte att skapa de rätta förutsättningarna för att försvara och verka i 
Sverige vid ett eventuellt angrepp. Den utrustning och de kunskaper som krävs i det 
svenska klimatet skiljer sig på allt för många sätt från den utrustning och de 
kunskaper som krävs för ett internationellt uppdrag. Därför går det inte att utgå från 
att det svenska försvaret under utlandsinsatser får alla de operativa erfarenheter som 
är nödvändiga för att försvara det egna territoriet i ett förändrat säkerhetsläge.132  

 
Ovanstående utdrag belyser frågan om det som i Sverige har kallats för debatten om antingen 
eller eller både och vilket även tyder på en medvetenhet om den strategiska risken med en 
radikal transformering. Som tidigare nämnts har samma problematik utlöst en debatt inom det 
amerikanska militära etablissemanget om det viktigaste är att skapa gynnsammast 
förutsättningar materiellt och personellt för de operationer som utkämpas idag eller för de 
framtida krig som potentiellt kommer utkämpas mot en teknologiskt jämbördig motståndare 
och med mer konventionella metoder.  
 
Avslutningsvis konstateras att ”För att Sverige ska kunna behålla sitt oberoende och 
suveränitet bör vi själva även upprätthålla ett försvar som är anpassat till den svenska miljön 
när vi inte kan sätta vår tillit till andra länders försvarsmakter som inte är anpassat till 
exempelvis snö, is och kyla.”133  Av detta framgår även en medvetenhet om den strategiska 
sårbarhetens effekter i form av begränsat nationellt oberoende.  
 
Analysen av den strategiska risken med en radikal transformering visar att det föreligger en 
skiljelinje om vad som uppfattas som strategiska risker. Å ena sidan hävdas att det är 
förknippat med strategisk risk att inte ingå i ett multinationellt militärt samarbete och att inte 
transformera Försvarsmakten för att tillsammans med andra nationer kunna möta de nya 
hoten. Å andra sidan kan det innebära en strategisk sårbarhet att göra det ovanstående och 
därmed avsäga sig handlingsfrihet och oberoende avseende beslut och förmågor. Då det i 
framtagandet av analysinstrumenten för den genomförda analysen med hjälp av Smiths fjärde 
trend och relaterade resonemang gick att konstatera att det föreligger strategiska risker med att 
avsäga sig möjligheten att besitta en förmåga att möta även traditionella hot och risker väljs 
detta som utgångspunkt för uttolkningen av analysresultatet. Mot bakgrund av detta 
konstateras att det föreligger en begränsad medvetenhet om såväl risker som strategisk 
sårbarhet. Begränsningen utgörs av att denna medvetenhet endast framgår i ett dokument och 
då särredovisad i form av en avvikande uppfattning.        
 

                                                 
131 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 54 
132 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 54 
133 Försvarsberedningen, Säkerhet i samverkan, s. 54 
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3.2 SAMMANFATTANDE RESULTAT AV ANALYSEN 
Sammanfattningen av den genomförda analysen redovisas som fyra delsvar på den 
frågeställningen i uppsatsens problemformulering. Som beskrivits i metodkapitlet utgörs 
kriterier för graden av medvetenhen av God, Begränsad och Mycket Begränsad. För att uppnå 
God förutsätts att en tydlig medvetenhet föreligger såväl för analysinstrumentet i form av 
strategisk risk som för dess konsekvens i form av strategisk sårbarhet. Begränsad 
medvetenhet påvisar en tydlig medvetenhet om risker men ingen medvetenhet om 
sårbarheten. Mycket begränsad innebär att det inte finns en tydlig medvetenhet om risker och 
inte heller om strategiska sårbarheter.  
 
– I vilken utsträckning finns det en medvetenhet om strategiska risker till följd av Sveriges 
militära medverkan i dagens konflikter? 
 

1. Begränsad. Det finns en medvetenhet om risker samt delvis om konsekvenser dock ej 
specificerat. Den strategiska sårbarheten är identifierad internt men ej i samma 
omfattning externt. 

2. Mycket begränsad medvetenhet om den strategiska risken. Ingen beskrivning av 
konsekvenser i form av sårbarheter och de ”mjuka” frågorna kring folkviljan kopplat 
till förluster saknas helt. 

3. God. Tydlig medvetenhet föreligger både om risker och strategiska sårbarheter.  
4. God eller begränsad. Beroende på vilken utgångspunkt som intas kan analysresultatet 

tolkas diametralt motsatt. Med de resonemang som ligger till grund för 
analysinstrumenten i analysen görs tolkningen att det finns en god medvetenhet.  

 
   

4 AVSLUTNING 

4.1 SAMMANFATTNING 
Det uttalade syftet med denna uppsats är som beskrivits i det inledande kapitlet ”… att 
bedöma medvetenheten om de strategiska risker som uppkommer till följd av användandet av 
det svenska militära maktmedlet i dagens konflikter som truppbidragare i internationella 
insatser.” För att kunna uppfylla syftet valdes en metod innebär att ett antal frågeställningar 
med koppling mot problemformuleringen skall besvaras. För att kunna gå vidare i 
avhandlingen är det nödvändigt att göra en återkoppling till dessa frågeställningar och 
sammanfatta de svar som genererats.  
 
De inledande frågeställningarna i teori och metod avsnittet hade som mål att göra det möjligt 
att generera lämpliga analysinstrument som behövdes för att kunna genomföra den följande 
analysen. Den första var avsedd att ge svar på vad som kännetecknar insatser och 
interventioner i dagen krig och konflikter. Genom att inledningsvis konstatera att krigen idag 
är förändrade avseende deras karaktär, enligt somliga betraktare även till sin natur, togs en 
utgångspunkten för resonerandet i general Sir Rupert Smiths sex trender. Dessa trender som 
utgör huvudargumentationen i Smiths bok om nyttan med militärmakt beskriver hur dagens 
krig skapar nya förutsättningar för internationella insatser och därmed ger upphov till problem 
och helt nya utmaningar. Genom att komplettera tankegångarna i dessa trender med relevanta 
bidrag från andra betraktare av villkoren för insatser i dagens krig skapades en bild av de 
risker som är förknippat med deltagande i dessa. Dessa risker utgjorde sedan grunden för 
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svaret på den andra frågeställningen som syftade till att besvara frågan om vilka strategiska 
risker som bedömt leder till sårbarheter på nationell eller politisk nivå för Sverige. Svaret på 
denna frågeställning lyfte fram fyra strategiska risker som alla bedömdes leda till sårbarheter 
för Svenskt vidkommande om de realiserades. Dess fyra risker användes därefter i enlighet 
med vald metod som analysinstrument i avhandlingens analysdel vars mål är att svara på den 
tredje och sista frågeställningen. Analysobjekten analyserades således för att svara på i vilken 
grad omhändertas eller synliggörs identifierade risker i utsagorna kring den svenska 
ambitionen med det militära maktmedlet i internationella insatser. Analysobjekten 
avhandlades initialt i syfte att identifiera riskerna genom direkt överensstämmelse avseende 
ordalydelse och därefter ytterligare för att söka efter tolkningsbar innebörd. Parallellt med 
detta gjordes även en ansats att spåra eventuella beskrivningar av konsekvenser av 
identifierade strategiska risker och i förekommande fall om dessa kunde hänföras till 
sårbarheter. Resultatet av analysen visar på att de strategiska risker som identifierats delvis 
kan sägas vara medvetandegjorda och att det endast finns en mycket begränsad medvetenhet 
om konsekvenser och i förlängningen vilka strategiska sårbarheter som kan uppstå. Den lägsta 
graden av medvetenhet konstateras gälla den strategiska risk som storskaliga förluster innebär 
och där den relaterade strategiska sårbarheten inte medvetandegörs.       
    
Utifrån de svar som presenterats på frågeställningarna i uppsatsen är det möjligt och faktiskt 
också lämpligt att dra ett antal slutsatser. Nedan redovisas de slutsatser som bedömts som de 
mest relevanta kopplat till problemformuleringen som ligger till grund för denna uppsats. 
  

4.2 SLUTSATSER 
Av den hittills genomförda ansatsen kan ett antal slutsatser dras kring den identifierade 
graden av medvetenhet. För syftet med denna uppsats är det egentligen tillräckligt att dra en 
slutsats. Nämligen den att Sverige riskera att bli strategiskt sårbart i och med den begränsade 
medvetenheten om de strategiska riskerna uppkomna av den ökade ambitionen att använda 
det militära maktmedlet för internationella insatser i dagens krig, i synnerhet avseende 
storskaliga förluster. 
 
Det går dock att dra fler slutsatser som både förstärker och nyanserar ovanstående. En av de 
viktigaste slutsatserna är att en mångfald hot och risker tydligt identifieras i de dokument som 
analyserats. Det föreligger en stor samstämmighet om vilka dessa är och de bakomliggande 
orsakerna. Det presenteras även förslag på dessa skall hanteras ofta kopplade till 
interdepartemental samordning och en tydligare koppling mellan militära, civila och 
biståndsinsatser Det finns dock ingen konsekvensbeskrivning av dessa risker vilket vore 
naturligt. Avsaknaden av konstaterandet vad dessa hot och risker konkret innebär för Sverige i 
form av sårbarheter är frapperande. I synnerhet avseende den strategiska sårbarhet som är 
kopplad till storskaliga förluster. Antingen så utgår berörda från att det är självklarheter som 
är underförstådda eller så finns det andra orsaker till varför man inte behandlar vad som skulle 
kunna bli effekterna av risktagandet och av dessa hots realiserande. Det skulle kunna förklaras 
av det faktum att det handlar om policy- och inriktningsdokument och inte djupare analyser. 
Att då välja att utelämna ett konkretiserande av vad den föreslagna inriktningen eller policy 
skulle kunna innebära är likväl ett misstag eftersom det är en illa dold hemlighet att sådan 
kunskap inte låter sig döljas när det som inte får hända ändå inträffar. 
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En sanning som återkommit upprepade gånger i uppsatsen är att krig alltid har varit farligt 
och alltid kommer vara förknippat med risker. Som Smiths trender och bland annat McInnis 
resonemang visat har toleransen för förluster minskat dramatiskt i takt med att de 
västerländska samhällena och majoriteten av deras befolkningar blivit alltmer distanserade 
från kriget både som begrepp och faktisk företeelse. Tecken på självinsikt om denna 
förlustovilja och önsketänkandet om de teknologiska möjligheterna till virtuella krig går inte 
att återfinna i något av de analyserade dokumenten även om de i sig ger upphov till 
strategiska risker      
 
Som visats i analysen finns det en medvetenhet om att den ökade ambitionen med det militära 
maktmedlet i internationella insatser kan leda till strategiska sårbarheter då legitimiteten går 
förlorad. Av denna anledning kommer det i framtida insatser att bli av än större betydelse att 
analysera vem och vad Sverige kan komma att associeras med genom vårt deltagande i en 
insats. 
 
Det konstateras i uppsatsen att radikal transformering, som är en relativt okontroversiell fråga 
liksom övriga strukturella frågor i försvarsdebatten och allt som oftast antar karaktären av 
budgetfrågor, är den fråga där det faktiskt konstateras att det föreligger risker som kan utgöra 
sårbarheter. 
 
I regeringens utrikespolitiska deklarationer som analyserats görs utfästelser om pågående och 
planerade internationella åtaganden och Sveriges internationella engagemang såväl politisk, 
ekonomiskt, humanitärt som militärt belyses.  
Det är samtidigt i dessa dokument som det varit i det närmaste omöjligt att återfinna 
indikationer på en medvetenhet om de strategiska risker som dessa utfästelser i praktiken 
innebär. Det är intressant att konstatera att det är dessa dokument som utgör de analysobjekt 
som är av tydligast politisk karaktär. Övriga dokument uppvisar såväl exempel på 
medvetenhet om risker som deras konsekvenser och i enstaka fall även om de strategiska 
sårbarheter som uppkommer.  
 
 

4.3 REFLEKTION OCH KRITIK 

4.2.1 Reflektion 
Slutsatserna av den genomförda analysen innebär skäl för eftertanke om den Svenska 
förmågan att möta strategiska sårbarheter. Graden av medvetenhet som är en förutsättning för 
detta förefaller vara otillräcklig som helhet betraktad. Naturligtvis erhålls inget facit för detta 
förrän i efterhand. Historiskt har det dock visat sig att länder som både har haft större militära 
resurser och befolkningar samt där den tidsmässiga kontexten varit sådan att ett större 
risktagande skulle kunna ha ansetts vara motiverat likväl drabbats av strategiska sårbarheter 
uppkomna av risker motsvarande dem som Sverige ställs inför i och med den ökade 
ambitionen med det militära maktmedlet. 
 
Att analysen i denna uppsats pekar på att de strategiska risker som kommer av ett användande 
av det militära maktmedlet i dagens krig inte anses vara föremål för medvetenhet är intressant 
och borde mana till eftertanke. Vad som är ännu mera intressant är dock frågan hur detta kan 
förklaras. Politisk retorik innebär normalt att utövarnas ovilja att låsa sig till uppfattningar och 
ståndpunkter medför att uttalanden och policys blir vaga till sin natur.  
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Att undvika att tydligt redogöra för konsekvenser innebär att man inte kan klandras för dåliga 
förberedelser och bristande insikt om vad som inträffat. Det kan hänföras till kategorin ”det 
oväntade”. Med detta uppnås dock endast en Pyrrhus seger i det att när en strategisk risk 
realiseras eller hoten därom blir tillräckligt påtagliga kommer konsekvenserna att bli värre än 
om samma risk hade medvetandegjorts i ett tidigare skede. Worst-case är det som politiker 
och militärer måste planera för, allt annat är oansvarigt och kortsiktigt. 
 
Den svenska statsförvaltningstraditionen som bland annat utmärks av en stor skiljelinje 
mellan den politiskt ansvarige ministern och den verkställande myndighetschefen innebär dels 
att politikerna inte får eller kan styra myndigheterna fullt ut och dels att ansvarsutkrävandet 
som ett resultat stannar på myndighetsnivå eller i sämsta fall faller emellan de två nivåerna. 
För dialogen om de strategiska riskerna innebär detta att det är teoretiskt möjligt att ”ducka” 
de svåra slutsatserna och ansvaret för att lyfta fram dessa för öppen dialog. En insats som 
beslutats av den politiska nivån och planeras och genomförs av den militära kan komma att 
resultera i strategiska sårbarheter av det enkla skälet att konsekvenserna inte identifierats i 
initieringsskedet. Sårbarheterna kan dessutom uppkomma utav själva problematiken med 
ansvarsutkrävandet i sig. Hanteringen av denna kan bidra till att legitimiteten minskar hos den 
inhemska opinionen minskar eller i värsta fall helt går förlorad.  
 
Det går att dra paralleller till konsekvenserna av den spanske presidentens hanterande av 
terrorbombningarna i Madrid. Inte nog med att attackerna i sig urholkade stödet för det redan 
ifrågasatta Spanska bidraget till kriget i Irak så innebar president Josè Maria Aznars försök att 
lägga skulden på den baskiska separatistorganisationen ETA istället för att acceptera ansvaret 
för konsekvenserna av den egna politiken och ställningstagandet i Irakkriget vilka gjort 
Spanien till måltavla för islamistiska terrorister. I kontrast till detta kan man se att den danske 
statsministern Anders Fogh Rasmusen, då Danmark lidit förluster eller danska intressen utsatt 
för attacker i utlandet, aldrig har bestridit att det är Danmarks valda politik som är den 
bakomliggande orsaken utan betonat beslutsamheten att stå fast vid den förda politiken. Som 
tidigare noterats har detta ansvarstagande resulterat i att den danska försvarsviljan istället 
ökat.   
 
Traditionellt har svenska politiker tagit gisslan på oppositionen genom att eftersträva eniga 
riksdagsbeslut inför användandet av det militära maktmedlet i internationella insatser. 
Insatsen i Afghanistan som riksdagen beslutade om 2001 hade en enig Riksdag bakom sig. I 
fallet med den truppförstärkning som genomförs av den svenska kontingenten i ISAF har 
dock det största oppositionspartiet lagt ner sina röster och de två mindre partier röstat emot. 
Kopplat till att 34 % av svenska befolkningen är emot utökningen innebär detta att beslutet 
tämligen lätt skulle kunna ifrågasättas och därmed utgöra en sårbarhet om stödet för det 
svenska deltagandet urholkas.      
 
Om säkerhets- och försvarspolitiken kommer tillräckligt högt på dagordningen kommer det 
att bli politiskt viktigare att förankra beslut som innebär strategiska risker och säkerställa att 
folkopinionens stöd för insatser. Detta görs med fördel med en cost-benefit kalkyl som på ett 
pedagogiskt sätt visar hur den aktuella risktagningen är motiverad utifrån svensk nationell 
säkerhet på samma sätt som det mobiliserade invasionsförsvaret motiverades med hotet från 
Warzavapakten. ”Det är inte heller med nödvändighet hotets karaktär som avgör om ett hot är 
av säkerhetspolitiks karaktär, utan dess konsekvenser.”134      

                                                 
134 Försvarsmakten, PerP årsrapport för 2005, s. 12 
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Som konstaterats är det en ständigt pågående diskussion om Burdensharing. Frågan är, med 
Sveriges ökade ambition som bakgrund hur länge kan Sverige ”åka snålskjuts” inom ramen 
för multilaterala insatser innan det kommer att ställas krav på en jämnare fördelning av 
risktagningen. Sverige har visat sig villigt att delta i högriskmissioner bland annat med 
operationen i Demokratiska Republiken Kongo 2003 dock med ett litet truppbidrag under kort 
tid. Som NATO:s insatser ser ut i dag utan bortre tidsgräns och med ett allt mer försämrat 
säkerhetsläge främst i Afghanistan så kommer utan tvekan Sverige att påverkas att acceptera 
större risktagningar och då ställas inför ett vägval hur detta skall presenteras för den Svenska 
befolkningen. Om säkerhetsläget fortsätter att försämras kanske det räcker med att fortsätta 
med det svenska bidraget i norra Afghanistan för att riskerna måste omvärderas.    
 
Det förefaller orimligt att det finns en väl utbredd medvetenhet om den strategiska sårbarhet 
som terrorattacker mot Sverige utgör och dess konsekvenser samtidigt som det inte finns 
motsvarande medvetenhet om den sårbarhet som uppkommer av storskaliga förluster. 
Terroristattacker mot svenska intressen är som framkommit i analysen en väl dokumenterad 
risk och hotet därom flitigt debatterat. Av den anledningen omhändertas fenomenet i såväl de 
rent militära som de politiska dokument som utgjort analysobjekt. Det är endast i de militära 
dokumenten som frågan om förluster hanteras någorlunda tydlig. Ofta med politiska utsagor 
är det mest intressanta inte är vad som sägs utan vad som inte sägs. Som i fallet med denna 
uppsats där analysen av Regeringens utrikesdeklarationer i vilka analysinstrumenten inte går 
att återfinna. Varför återspeglas då inte medvetenheten om den strategiska risk och tillhörande 
sårbarhet som förluster innebär. En teori skulle kunna vara att då det idag är naturligt att 
debattera terrorism har det kommit att bli politiskt riskfritt eller till och med gynnsamt medan 
det är politiskt känsligt och definitivt inte opportunt att göra detsamma om förluster. 
Acceptans för förluster är inte något som låter sig avkrävas av en politiskt medveten väljarkår 
i det demokratiska och utan militär hotbild skyddade Sverige. Professor Gunnar Åselius 
beskriver en liknande problemantik tydligt i sin bok Krigen under Kalla kriget apropå 
problemet för demokratiska samhällen att bedriva effektiv gerillabekämpning.  
 

Men sedan skulle hemmafrontens reaktioner vägas in. … Efter andra världskriget vill 
den kultiverade medelklass som ideologiskt dominerar sådana samhällen inte 
acceptera de brutala metoder som krävs för seger, och inte heller de förluster som 
följer om man avstår från brutaliteten. Detta blir särskilt tydligt om medelklassens 
egna söner kallas in till militärtjänstgöring.135   

 
Som framkommit tidigare i denna uppsats är det huvudsakliga argumenten som Rupert Smith 
framför att nyttan med det militära maktmedlet i dagens krig har kommit att bli begränsad. En 
starkt bidragande orsak till detta är att de västerländska demokratierna idag är mentalt och 
fysiskt distanserade från idén om och tanken på krig. Under tidigare krig var den politiska 
effekten av krig tydlig och den konceptuella förståelsen för krig och dess innebörd i form av 
risker och kostnader väl känd. Att kriget idag tagits ur den politiska ekvationen är ett tecken 
på skärningen mellan uppfattningen om godhjärtade internationella relationer och en 
geopolitisk verklighet.  
 
 
 
 
 
                                                 
135 Åselius, Gunnar, Krigen under kalla kriget, medströms Bokförlag, Stockholm, 2007, s. 16 
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Det har gått så långt att krig inte ens benämns krig längre. Tidigare har det inom det militära 
yrket och även hos de politiker som har att fatta beslut om att gå ut i krig funnits kunskap om 
denna verklighet och om krigets konsekvenser. Den militära professionen har präglats av 
vetskapen om att man som soldat måste acceptera att döda för att andra inte skall bli dödade 
och att dö så att andra kan få leva. Det har varit detta som har utmärkt det militära yrket från 
andra yrken. Det är också detta som har varit vägledande för hur vi har förberett oss för 
utövandet av krig.  
 
Idag är den militära professionen föremål för en utveckling som banaliserar yrket. Vi militärer 
är samtidigt både delvis ansvariga och samtidigt offer för detta. I takt med att professionen 
förlorat i stridsvana och krigserfarenhet har yrket ändrat karaktär och kommit att präglas av en 
syn på yrket som ett fredstida instrument för konflikthantering på sin höjd. Med detta sagt 
menas inte att insatserna fram till idag inte inneburit svårigheter och stora risker men att idag 
möts vi av en annan verklighet med direkt konfrontation. Parallellt med det har de politiska 
förutsättningarna för krig drastiskt förändrats, som denna uppsats inledde med att beskriva, 
vilket även påverkat yrket och dess särskilda status ifrågasätts. Beslut har tagits i syfte att den 
militära professionen skall bli jämförbar med civila yrken. Genom att inte längre ställa oss de 
obekväma frågorna och dra de obehagliga slutsatserna utan istället invagga oss i falsk 
trygghet med visioner om krig utan förluster och att yrket inte är mer krävande än andra är vi 
därmed också delaktiga. Då de insatser vi nu är delaktiga i har upptäcks vara mycket farligare 
än de som vi är vana vid från vår tid som fredsbevarare och det nu inte finns någon som kan 
eller vill föra talan om krigets verklighet är vi också offer.  
 
Detta sakernas tillstånd är förmodligen orsaken till att det idag inte finns en tillräcklig 
medvetenhet om de strategiska risker som krig idag innebär för att skapa en förmåga att 
hantera alla de sårbarheter som uppkommer. För att förändra detta krävs en medveten kamp 
mot banaliseringen av den militära professionen. Det handlar inte om att särskilja yrket från 
resten av samhället för sakens skull utan att acceptera det faktum att yrket ställer krav utöver 
det vanliga. Genom att förbereda soldater och officerare på dessa krav skapas värden som 
mod, vilja och lojalitet vilka kanske låter främmande idag men som trots allt gör det möjligt 
att möta de extrema situationer som utgör krig. Skillnaderna mellan den vardagliga tjänsten 
vid hemmaförbandet och skarpa insatser får heller aldrig bli för stora även om det som 
tidigare beskrivits innebär att de ökade riskerna kan innebära ett politiskt pris då den 
inhemska opinionen påverkas. Det är dock ett lågt pris i förhållande till vad förluster i en 
insats genererar. Det gör det även möjligt att åter tala om krig som krig och dess 
konsekvenser och därmed bidra till en ökad medvetenhet om de strategiska riskerna. Det är 
faktiskt ytterligare en skyldighet vi har som militärer att säkerställa att idén om krig aldrig 
trivialiseras. Som redovisats i uppsatsen har till och med termen krig kommit att bli 
stigmatiserad och det är hög tid att kalla krig för vad det är – krig. Om inte militära 
företrädare kan föra denna talan vem skall då göra det för det kommer att behövas när den 
svenska ambitionen med det militära maktmedlet omsätts i praktiken. 

 
Vi militärer måste vara tydliga till våra uppdragsgivare i riksdagen: det är inte frågan 
om att vi får större förluster i människoliv, det är frågan om när det sker, oavsett hur 
mycket vi förbereder oss i utbildning och med materiel av yppersta klass.136 

                  

                                                 
136 Försvarsmakten, Insats och Försvar, s. 5 
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För att slutligen återvända till liknelsen med elden i inledningen till denna uppsats så innebär 
den begränsade medvetenheten om, eller i vart fall tystnaden kring, den strategiska sårbarhet 
som uppkommer på grund av storskaliga förluster att Sveriges förmåga att hantera densamma 
olyckligtvis måste betraktas som begränsad. Bristen på förståelse för och acceptans av 
förluster hos den inhemska opinionen kan därför komma att begränsa den säkerhetspolitiska 
handlingsfriheten och resultera i militära misslyckanden till mycket höga kostnader för alla 
samhällssegment. För att illustrera betydelsen av detta, som inte bör underskattas, lånas orden 
från en som borde veta, General William C. Westmoreland, chef över USA:s militära styrkor i 
Vietnam 1964-68.       

 
Therein lies a cardinal lesson for the democracies. No nation should put the burden of 
war on its military forces alone. It matters not whether a war is total or limited; a nation 
must be wholly dedicated in its purpose, firm in its resolve, and committed to sacrifice 
by more than one segment of its society.137 

 

4.2.2 Kritik 
Som analysobjekt valdes för denna uppsats de utsagor i form av policy- och strategidokument 
som styr användandet av det militära maktmedlet i internationella insatser. Detta gjordes i 
syfte att värdera i vilken omfattning strategiska risker omhändertas i dessa. En annan metod 
för denna värdering hade varit att analysera de åtgärder som vidtas i syfte att möta strategiska 
sårbarheter. I denna uppsats analyseras alltså det som uttalas och inte det som görs. Det finns 
fördelar och nackdelar med bägge tillvägagångssätten. Att analysera det som uttalas innebär 
att textinnehållet måste tolkas och detta innebär per definition att man löper en risk att 
resultatet blir subjektivt. Denna risk kan dock elimineras genom användandet av en beprövad 
analysteknik, i fallet med denna uppsats en kvalitativ innehållsanalys. Att analysera 
handlingar och åtgärder problematiseras av svårigheten att utesluta andra bakomliggande 
syften med en vidtagen åtgärd än de som är betydelsefulla för analysen.  
 
Reliabiliteten i uppsatsen får anses som relativt hög beroende dels på att tillgänglig litteratur 
inom området har hög tillförlitlighet och ligger inom ett väl etablerat forskningsfält. Den stora 
skiljelinjen inom diskursen är inte av avgörande betydelse för tillvägagångssättet för denna 
uppsats och ett försöka att göra om arbetet med samma metod skulle sannolikt leda till samma 
litteratur skulle komma att användas. Genom att slutsatserna är dragna med stöd av samma 
litteratur som legat till grund för vald metodologi skulle även resultat av en ny analys med 
samma metod och litteratur komma fram till ett jämförbart resultat. Det är dock viktigt i 
sammanhanget att påpeka att valda analysobjekt till stor del utgörs av dokument som har 
karaktären av ”färskvara” och som med regelbundenhet är tänkt att omarbetas. Det är därför 
sannolikt att en motsvarande analys utgående ifrån exempelvis Försvarsberedningens 
omvärldsanalys 2008 respektive 2009 skulle generera olika resultat.   
 
Resultatet i denna analys är dels beroende på valet av analysverktyg samt valet av 
analysobjekt. Strävan har varit att under arbetets gång vetenskapligt säkerställa objektivitet 
och validitet genom förankring i militärteori och vedertagna metoder. Bedömningen av om 
uppsatsen har undersökt det som var tänkt att den skulle undersöka görs utifrån ett antal 
faktorer.  

                                                 
137 Westmoreland, William C., ’Foreword’, s. 7-10 i Nalty, Bernard C. (red.), The Vietnam War, The History of 
America’s Conflict in Southeast Asia, Smithmark, New York, 1996, s. 7  
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Uppsatsen bygger på en omfattande genomgång av relevant litteratur vid framtagandet av 
analysinstrumenten. Tolkning av analysobjekten är tydligt redovisad som författarens egen 
och bygger på en vedertagen teori för textanalys. I analysprocessen redovisas dessutom 
urvalet av material i direktcitat vilket gör det enkelt att skilja från tolkningen. Urvalet har i 
slutändan ändå skett subjektivt och det går inte att utesluta att det i viss mån kan ha präglats 
av det uttalade syftet med uppsatsen. 
 

4.4 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Validiteten för resultatet av denna undersökning skulle ytterligare öka med en följande 
komparativ studie med ett land som uppvisar jämförbar inriktning för sin säkerhetspolitik. Det 
skulle behöva vara ett land som även är jämförbart avseende geostrategiska förhållanden; det 
vill säga en liten västeuropeisk, mätt demokratisk småstat exempelvis Danmark. En skillnad 
som skulle behöva beaktas i en jämförelse är dock betydelsen av det Danska NATO-
medlemskapet. För vårt ändamål skulle dock en jämförelse med Danmark i syfte att dra 
slutsatser av betydelse för Sverige även ge validitet åt föreliggande undersökning. Danmark 
genomgick ett paradigmskifte avseende sitt deltagande i internationella insatser som en följd 
av terroristattackerna mot USA:s fastland 2001. Då deklarerades öppet från den politiska 
nivån att man var beredd att ta de risker, även förluster, som var kopplade till ett deltagande i 
det av USA proklamerade globala kriget mot terrorismen. Detta skulle kunna vara följden av 
endera ett emotionellt betingat utslag av chauvinistiskt mod eller resultatet av en genomtänkt 
analys som kommit fram till att de ökade risker som man utsätter sig för i det korta 
perspektivet genom sitt deltagande i exempelvis Irak motiveras av de långsiktiga vinster som 
kommer av ett aktivt bidrag för en säkrare omvärld. Danmark har även inom de ekonomiska 
och diplomatiska domänerna erfarit det höga pris som kan bli resultatet av ställningstagande 
som antagoniserar vissa grupperingar. Handelsbojkotter mor danska matvaror, säkerhetshot 
mot såväl nationella som internationella intressen och Fatwor med dödsstraff mot 
serietecknare blev resultat av den danska regeringens val att låta yttrandefrihet gå före 
religiöst betingat hänsynstagande och är del av problematiken som danska politiker ställts 
inför vid utformandet av sin utrikes- och säkerhetspolitik. 
 
 
Då analysen i denna uppsats inte tar hänsyn till analysobjektens inbördes kronologi skulle det 
för svenskt vidkommande även vara intressant att studera eventuell utveckling av graden av 
medvetenhet över tiden eller jämförelsevis vid specifika tidpunkter. I synnerhet eftersom de 
valda analysinstrumenten som tidigare noterats har karaktären av att kontinuerligt revideras 
eller reproduceras. Den eventuellt varierande graden av medvetenhet skulle kunna ge en 
uppskattning av hur känsligt Sverige skulle kunna vara för strategiska sårbarheter.   
 
En fortsatt forskning i ämnet bedömer jag skulle vara till gagn för Förvarsmakten som skulle 
kunna bli tydligare i sina konsekvensbeskrivningar i svaren på Regeringskansliets anmodan 
om underlag för potentiella insatser och därmed minska risken för uppkomna strategiska 
sårbarheter vars direkta konsekvenser drabbar Försvarsmakten och dess soldater och 
officerare.  
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