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Allvar eller övning? Verkligheten är alltid nära när räddningstjänsten övar.

foto: martin nauclér
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Engström med flera, www.mfl.se. Foto: Ann Ek

Krönika

Djupaste fred och allvarstider
et började i Bosnien 1994. En svensk styrka
åkte ned till det oroliga Balkan och räknade
kanske med att som vanligt betraktas av alla
parter i konflikten som fredens soldater. Det var då
det vände. Svenskarna blev indragna i strider, blev
beskjutna och fick på nära håll se inbördeskrigets
fasor. Det var också då brigadchefen Ulf Henricsson
blev ett känt namn i Sverige utanför försvaret. Och
så har det fortsatt. I Kosovo 2004 hamnade svenskar
mitt i ett upplopp. Under några dramatiska dagar
lyckades svenskar och soldater från andra länder kan
ske till och med att hindra ett massmord.
Framsyns Hans Wigstrand har talat med några höga
arméofficerare som varit med när uppdraget varit
skarpt. De tecknar en nästan samstämmig bild av en
organisation på hemmaplan som inte visar särskilt
stort intresse för vad de varit med om.
nästa år ska den nordiska

I en farlig värld är kunskap och samarbete
den bästa vägen till säkerhet
Sveriges säkraste laboratorium
– CBRNE-Säkerhetslaboratoriet
CBRNE-Säkerhetslaboratoriet (CBRNE Forensic Analytical Science Center) inom FOI
ger expertstöd och är en stark, extern resurs för både försvar och civila organisationer i hanteringen av misstänkta farliga ämnen. Våra resurser täcker hela händelsekedjan – från den allra första insatsen till att analysera konsekvenser och föreslå
åtgärder.
I våra laboratorier tar vi emot och packar upp prover med misstänkt farligt innehåll. Vi kan även bidra med analysresurser i brottsutredningar eller i arbetet med att
förhindra illegal hantering av CBRNE-material.
CBRNE-Säkerhetslaboratoriet bygger på många års verksamhet kring försvarsrelaterade frågor och ingår i ett nätverk med nationella och internationella myndigheter, som alla brottas med samma problematik och som kontinuerligt utbyter
erfarenheter och resultat.
Läs mer på www.foi.se/cbrne

brigaden (NBG) vara
redo att med kort varsel kunna rycka ut och i värsta
fall tvingas att skilja parter åt med våld. Hur mycket
av tidigare bataljonernas erfarenheter tar de med
sig? I ett debattinlägg kritiserar några officerare
Försvarsmakten för att förändringen är halvhjärtad.
Internationell tjänst är ingen merit i karriären.
Officerare kan välja bort skarpa insatser.
Så är det inte i räddningstjänsten. Olyckorna är
verkliga. Döden är en del av livet, säger ambulans
sjuksköterskan Anna Guldbrand. När räddnings
tjänsten övar vet man att verkligheten inte ligger långt
borta. Varje olycka är unik, men goda rutiner räddar
liv. För att få ut mer av övningarna prövas nu teknik
och metod som Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI) utvecklat. Systemet har sina rötter från
pansarskjutfälten.
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Samma resa har Magnus Jörgel gjort. Från Revinge
hed till doktorandstudier och Afrika. Han menar att
begreppet etnisk konflikt är missbrukat. Konflikten är
mer komplex än så. Många olika grupper står mot
varandra och lojaliteterna växlar med läget. Afrika
kan mycket väl bli målet för NBG. Då borde man för
bereda sig och inte tro att konflikten kan delas upp
som en kamp mellan onda och goda på ett excelark.
allvaret präglade också

”Välkommen
till nya
Framsyn.
Samma tidning
som förr – fast
bättre.
Jan-Ivar Askelin är
redaktör för Framsyn

Chefredaktör och ansvarig utgivare
Jan-Ivar Askelin
Redaktionens adress
Havregatan 7, 118 59 Stockholm
Telefon
08-640 90 21
E-post
redaktionen@framsyn.nu
Webb
www.framsyn.nu

årets konferens i Sälen.
Försvarsministern och överbefälhavaren tog upp
ämnet att svenska soldater kan stupa i internationell
tjänst. Det är inte fråga om utan när, sade försvarsmi
nistern Mikael Odenberg. ÖB Håkan Syrén säger till
Framsyn att han tackar varje dag som går som det inte
hänt något i utlandsstyrkan. Insatschefen Jan Jonsson
säger att vi har haft tur många gånger. Men en dag
har vi inte det.
när vi talar om döden och

svenska soldater är den
första tanken att en svensk stupar. Men det militära
våldet är mer än så. Soldater dör av vådaeld. Soldater
dödar fiender. Och oskyldiga. Hur militären ska
hantera våldsutövningen är nu efter många om och
med föremål för ett forskningsprojekt på Försvars
högskolan. En av deltagarna i projektet är Eyal BenAri, israelisk socialantropolog med stora militära
erfarenheter. Han säger att kraven ökar på militären
som ska kunna klara av olika uppgifter samtidigt.
Strida och hjälpa.
Även för Framsyn är uppdraget numera skarpt. Från
och med i år ges tidningen ut av företaget Framsyns
fabriken, som ägs av tidningens redaktion.
Välkommen till nya Framsyn. Det blir samma gamla
Framsyn som tidigare – fast bättre förstås.

Annonser
08-640 90 21, annons@framsyn.nu
Prenumeration
En årsprenumeration (4 nummer)
kostar 375 kr inkl moms.
Plusgironummer: 301 864-5.
Betalningsmottagare: Framsynsfabriken.
Märk talongen ”Prenumeration Framsyn”.
För prenumerationsärenden och adressändring: prenumeration@framsyn.nu

Tryck
Edita Västra Aros, Västerås 2007
Tidigare nummer
Utgåvor till och med nummer 6/2006
kan beställas genom Totalförvarets
Forskningsinstitut, FOI prenumeration.
Kommande nummer
8 juni, 26 oktober, 14 december
Omslag
Ulf Henricsson Foto: Martin Nauclér
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Tema Skarpa uppdrag

En riktig gammal hårding skulle man kunna kalla Ulf Henricsson.
Tuffe Uffe. Översten som blev en närmast mytisk ledarfigur i
Bosnien, lovsjungen av sina soldater. Men han vrider sig lite
inför den beskrivningen. Den farliga skarpa situationen utgör
kanske en procent av den militära insatsen utomlands. Resten,
99 procent, handlar om att bygga förtroenden. Och där handlar
ingenting om tuffhet, säger den i dag pensionerade översten.
Av Hans Wigstrand | Foto Martin Nauclér

” Chefen måste
bromsa och
gasa samtidigt”
ag var nere i ett krig på Balkan med en
bataljon. Det som skrevs handlade myck
et om bataljonens tuffa attityd. Ingen
funderade på varför vi funkade så bra ihop?
Jag ägnade massor av tid åt att sitta och pra
ta med mina soldater. Mycket har blivit skrö
nor. Mina svåraste beslut handlar om ett an
tal personalärenden. Bland annat en av mina
närmaste män. Han hade problem, inte minst
med sprit, och ballade ur när jag var på hem
resa. Jag tänkte: om jag glider ur det här och
låter honom vara kvar blir han sedan befor
drad till överste och ska föra befälet över en
svensk brigad … Jag skickade hem honom.
Beslutet var inte lätt men nödvändigt.
Det där med att man måste vara både hård
och mjuk är svårt att förklara. Inte minst i
media, säger han. I tidningen stod att tuffe
Uffe sparkade undan vägminor med sina egna
kängor, att han satte sin pistol mot tinningen
på en trilskande serb som stod vägpost och
vägrade släppa fram de svenska soldaterna.
– Men det var inte sant. Däremot var det
samma strul varje gång vi skulle passera. Vak
ten vägrade flytta undan minorna och hans
chefer fanns inte på plats och vi hade inte tid
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att stå och vänta. Så jag pekade på kulsprutan
på vår pansarbil som vi riktade mot honom,
innan vi plockade bort minorna och kunde
fortsätta. Han grät den här killen. Så var det.
Men jag sparkade inte undan minorna.
henricsson är överste av första graden, men

blev inte befordrad till general när han kom
hem från Bosnien 1994.
– En del tycker att jag tog för stora risker
och var för uppriktig. Jag sattes i karantän i
flera månader. Man ansåg, enligt en trovärdig
källa, att den där Henricsson ska lära sig vis
tas i möblerade rum när han kommer hem …
Vad gjorde du för fel?
– Fel och fel – jag pratade bland annat om
vilket FM-mandat vi hade – paragraf 7 i FNstadgan: fredsframtvingande åtgärder. Men
det gillade man inte i regeringskansliet. ÖB
(Bengt Gustafsson) rinde upp mig och sade
”du har helt rätt men statsministern (Bildt)
är förbannad …
Hur ville man att du skulle agera?
– Vi skulle flytta observationsplatser till min

Man sover gott om natten om man också
säger som det är. Det menar den pensio
nerade översten Ulf Henricsson, som lett
svensk fredsbevarande trupp i Bosnien
och nu senast haft ett internationellt
uppdrag i Sri Lanka. Med hjälp av de
dagböcker han skrivit under sina uppdrag
skriver han nu en bok om sina erfaren
heter från internationella missioner.

Tema Skarpa uppdrag

dre farliga ställen och ta det försiktigt. Men
det var ju inte därför vi var där. Vi befann oss
i ett pågående krig! Om du backar blir du svag
hos motståndaren. Den där jäveln skrämmer
vi skiten ur. Men jag sa: lek inte med oss. Skju
ter ni så skjuter vi tillbaka. Alltså sköt de inte
så länge vi kunde ge tillbaks.
Nio skadades, men ingen svensk soldat dog
under Henricssons befäl 1993–1994. Däremot
hyllas han som ledare och människa av sol
daterna i doktorsavhandlingen Militärt ledarskap – när det gäller, av Lars Andersson.
Hela vår svenska naiva mentalitet måste
ryckas upp med rötterna, säger han. Här har
vi att lära av britter och fransmän.
– De är konstant insatta i vad krig handlar
om.
Samtidigt vill han inte påstå att han är den
ständigt tuffe fältherren.
– Det berättas inga historier om alla de
gånger när jag backat ur, för att det varit för
farligt läge. Som ansvarig växlar du ständigt
mellan de här ytterligheterna. Du fattar många
små beslut varje dag och allt fästs inte på pap
per.
ulf henricsson började skriva dagbok i Bos

nien. Nu, efter ett halvårs tjänst på Sri Lanka
2006, håller han på att skriva en bok om sina
internationella erfarenheter. Den vill han sät
ta i händerna på unga, uppkäftiga chefer, som
vågar kalla saker vid deras rätta namn och stå
för sin åsikt. Folk som är som han själv för
söker vara. Det är inte alltid bra för karriären,
men man sover gott om natten.
Det skrivna ordet blir ofta ett problem för
den aktive krigaren. Tidningar och medier
älskar det drastiska som håller läsaren och
tittaren vaken. Men internt skrivna rapporter
är ofta det motsatta: sövande korrekta.
När bataljonschefen Henricsson kom till
staben efter dramatiska händelser och fick
ögonen på de rapporter som skickats till
Stockholm, blev han ”störtförbannad”. I rap
porterna kände han inte igen vad han varit
med om i Bosnien.
– Sakligt fanns det inte mycket att klaga på.
Men rapporterna innehöll ingenting om trött
het, rädsla, kyla, fukt, lik- och röklukt. De var
kliniskt rena från mänskliga reaktioner och
oanvändbara för att bedöma ”stridsvärdet”
på personalen. Att fatta beslut med dessa rap
porter som underlag hade blivit helt fel.
Henricsson hade en psykiater med sig i Bos
nien.
– Jag var lite bekymrad. Normalt skulle man
ju ha en kirurg som stabsläkare. Men folk
skadas ju inte varje dag. Däremot kan du vara
övertygad om att du får mänskliga problem.
Jag hade stor nytta av tokdoktorn, jo så kal
lade vi honom, naturligtvis lite på skämt, och
i dag tycker jag det är klart att man ska ha en
psykiater i ett militärt förband.
Ingen soldat dog för Henricsson.
– Ren flax säger en del – fel – vi gjorde det
mesta rätt i svåra situationer, säger han.
– Vi måste ge våra soldater de bästa förut
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Ulf Henricsson
n Familj Far till fyra söner.
n Yrke Pensionerad överste av första

graden. Blir snart folkpensionär.
n Varför militär? Han ryckte in som aspirant i armén 1964. Skälen som lockade var
tre: matta på golvet, färre delade rum, utlovad fjällresa.
n Om Sverige hamnat i krig
under 1980-talet
”Då hade inte en soldat överlevt i våra
stridsvagnar. De var 40 år gamla och odugliga för krig. När stridsfordon 90 kom fick
infanteriet den rörlighet som saknats.”
n Om solglasögon på bataljonen ”Jag
förbjöd dem, för du ser i ögonen vem som
är rädd och inte. Det är krigskonst. Nu har

Rapporterna
innehöll ingenting om trötthet, rädsla,
kyla, fukt, lik- och rök
lukt. De var kliniskt rena
från mänskliga reaktioner och oanvändbara
för att bedöma ”stridsvärdet” på personalen.
Ulf Henricsson
sättningarna att överleva på stridsfältet. Men
här finns en motvilja till stridsvagnar i freds
främjande operationer. Visst, de är lite knepiga
att transportera. Men det går. Och effekten,
”jag är farlig”, är viktig. Skurkarna aktar sig.
Stridsvagnen är inte osårbar, men det kräver
mycket mer energi att ta kål på en stridsvagn
jämfört med en Toyota. Du hjälper bara skur
karna genom att inte komma med starkast
tänkbara utrustning. Det där är fel tänkt.
– Ibland är det inte ens fem procent av be
folkningen som är skurkar och de andra nit
tiofem procenten tycker bara det är bra att
du kan utmanna skurkarn.
– Vid mitt första möte med min brittiske
kollega sade han: ”Well, we are not at war – but
we are in a war”, och sedan gav han mig rådet
”skjut tillbaks så fort du kan – men inom man
datet och handlingsreglerna”. Det är den nivån
man ska ha. Har du inte bra grejer så har du
ingen handlingsfrihet. Vi har en tendens att
svenskar bara ska göra softjobbet. Men un
derhållsbitarna är minst lika farliga som allt
annat. För motståndarna slår ju mot det mest
sårbara. Varför ska just svenskar stå längst bak
och titta på, om man tar på sig ett uppdrag?
Det finns en fundamental okunnighet bland

jag honom! Du känner det
i hjärna och hjärta. Men
inte om han bär solglasögon.”
n Om snökedjor på
transportfordonen
När lägger svensken på
snökedjorna? För sent!
Det kostar för mycket att
Överste Ulf
stå still och slira.”
Henricsson.
n Om alkohol och
utlandstjänst Det är dumt att säga här ska
vara spritfritt. Alkohol har faktiskt en dämpande effekt. Lugnande. Men går det åt fanders ska man klippa till direkt. Jag har större
krav på officerarna än på de värnpliktiga.”

politiker och en del militärer. De har inte va
rit ute och vet inte vad det är frågan om.
Många militärer klagar när de kommer hem
efter tjänst i utlandet. De hade fel grejer och
i högkvarteret var man för långsamma att fixa
bristerna.
– Med rätta har man tyckt det. Sen blir man
lite extra kvirrig när man varit ute i skiten
också. Det ska man erkänna.
ulf henricsson bor vackert vid en sörmländsk

sjö, där en solnedgång kan ge närmast reli
giösa dimensioner. Men krigaren själv, som
bott här nästan hela livet, ser tillvaron utan
religiös underton. Här har han skräddarsytt
en pensionstillvaro för sig och hustrun, men
så dör hustrun.
– Jag har sagt det till många präster: om
Gud är god är han inte allsmäktig. Och är han
allsmäktig är han inte speciellt trevlig.
Balkan, Sri Lanka, Lena.
– Omtyckt av alla. Ska hon dö i cancer, medan
jag, en jävla buse som far runt i världen, får
leva vidare. Vi hade 38 fantastiska år ihop.
Kunde sitta hundra mil från varandra och
tänka på samma sak. För mig finns hon kvar
här. Jag sitter mitt inne i en minneslund och
kan prata med henne. Mitt liv har varit bra.
Men det är inte rättvist.
Visst har krigarlivet gjort honom mer cy
nisk. Han kan erkänna att det finns sådant
människan inte förstår.
– Men det som driver dessa konflikter är
makt och pengar och inte minst rädsla.
Henricsson inbillar sig knappast att gran
narna i hans sörgårdsidyll i ett annat läge
skulle bete sig annorlunda än de tamilska
tigrarna på Sri Lanka eller de olika etniska
grupperingarna i Bosnien.
– Jag har sett hur den kroatiske grannen går
in till muslimen som flytt, stjäl hans grejer
och bränner ner huset. Hur kan han göra det?
Kan din egen granne göra samma sak? Ja, i
grund och botten är vi likadana över hela
globen.
När kriget tar slut, vad skaffar sig männi
skor i Bosnien först? En tv. Sen kommer bilen.

I dag bor Ulf Henricsson på en gård i Södermland. Han är pensionerad som överste och snart även folkpensionär.

På lördag och söndag tvättar man bilen. Man
vill ha lugn och ro. Vem vill ha krig?
– Jo, en liten elit som vill skydda sina pri
vilegier. Så kommer motståndsrörelsen in i
sammanhanget. Tar den över tillräckligt länge,
då blir läget detsamma. De gör likadant; man
börjar till varje pris att skydda sina privilegier.
Jag har suttit och pratat med många trevliga
och intelligenta människor som haft många
liv på sitt samvete.
tre våningar upp, med sjön åt ena hållet och

skogen åt andra; här finns överstens nya ut
kikspunkt från massagestolen som knådar
varenda muskel i kroppen. Tillsammans med
sin bror äger han marken runt omkring och
våningarna under sig hyr han ut.
Han berättar hur han vaknade en natt i Bos
nien av några soldater som levde rövare på
campen.
– En av dem hade dåligt ölsinne. Han fick
åka hem. Den andre var också strulig, men
skötte sig som soldat. Dessutom var han son
till kiosktanten som jag köpte min tidning av
varenda dag. Där lät jag nåd gå före rätt. Tio
år senare skrev han till mig: ”Jag jobbar på
stort företag. Här är ledarskapet så dåligt.
Det militära ledarskapet var bra. Kom hit.”
I grunden handlar ledarskap om trovärdig
het, säger han.
– Du måste vara föregångsman. Alla krav
du ställer på andra måste du själv leva upp

till. Det är en tuff uppgift när du som chef får
möjlighet att glida på det här. Min situation
var inte som soldaternas. Min bil är framkörd
och maten dukad. Och så måste det vara – en
trött chef är en dålig chef.
Du är känd för att ha kort stubin också?
– Jag kan vara otäck, jag vet om det. Ibland
måste man tillåta sig det. Jag bits, javisst. Det
kan sätta lite fart på folk. Det är morot och
piska. Jag behöver inte vara bäst på allting.
Men jag måste stå ute i skiten. Inte sitta vid
något ledningsbord eller gå bakom och se
allmänt artig ut. Alla måste veta att chefen är
beredd att ta samma risker som alla andra.
Det där bygger du upp under lång tid.
Ulf Henricsson menar att en bra ledare är
närvarande. Lägger sig sist, går upp först och
ballar inte ur i kärva lägen.
– Många anser mig för rak och tydlig och
självsäker. Men jag har inga problem med att
ändra beslut. Att gå långt bak och hålla fast
vid en plan, det är det bästa sättet för att det
ska gå åt helvete. Du måste ha en plan som
grund. Men den måste justeras av verklighe
ten.
vad som kan uppfattas
som gruppbeslut. I Ulf Henricssons bataljon
är det Ulf Henricssons värdegrund som rå
der.
– Jag lyssnar, men beslutet är mitt och jag
han vänder sig mot

har det fulla ansvaret. Jag måste få med mig
hela laget. Både i fred och krig. Men jag kan
inte erbjuda bättre lön. Mina skyttesoldater
hade hälften i lön jämfört med förarna på
Räddningsverket. De åkte till sin hotellför
läggning utanför konfliktområdet, soldater
na bodde kvar i tältet. Skyttesoldaten ska ha
minst samma lön, tycker jag.
– Jag är inte längst fram för att leda pluto
nen, utan för att förstå situationen, säger han.
Det gör ingen skrivbordsofficerare via nätet.
– Du kan ha hur många tv-kameror och
mejl och annat du vill. Doften, vibrationerna,
känslan hos människorna … det ser och kän
ner du inte via tekniken. Det handlar om
mänskliga relationer. Dit når ingen teknik.
Irakkriget är typexempel på att teknikmaf
fian har tagit över. Och industrin vill ha det
så. De vill ju sälja prylar.
Henricsson vill ha modern teknik i våra
ledningssystem, men menar att det finns en
övertro på tekniken som kommer att ligga
oss i fatet.
– Att vi skulle omstrukturera försvaret efter
kalla kriget är fullständigt självklart. Men hur
bevarar du den kunskap som fanns? Du slu
tar öva, tar bort ledningsnivåer och tar bort
för mycket. Vi övade ju förr i tiden. Det går
inte att läsa sig till ett bra ledarskap. De hög
sta cheferna övar inte. De har inte tid! För
mig är det obegripligt – de kanske inte törs
visa upp sig.

F R A M S Y N
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Det var en vacker vårdag, 25 grader i luften och fåglarna
sjöng, när Hans Håkansson, i egenskap av tjänsteförättande
bataljonschef, lämnade staben i camp Victoria, Kosovo. Han
ville titta till fältsoldaterna i provinsen då den ordinarie
bataljonschefen i Kosovo var hemma i Sverige på ledighet.
Så här ser en pappersvändare från kloka huset ut, log
Håkansson lite för sig själv. Med sig i bilen tog han en stabsassistent som hade tråkigt. Lite sightseeing skadar inte. Det
var så det började, de värsta dygnen i Hans Håkanssons liv.
Av Hans Wigstrand

Skissen i dammet
på motorhuven
blev kartan i strid
m händelserna i Kosovo i mars 2004
har Hans Håkansson hållit ungefär
femtio föredrag. Ingenstans har åhö
rarna insett vad som hände, eller kunde ha
hänt, när svenska, finska, irländska och norska
soldater förhindrade massmord, kanske ett
nytt Srebrenica, genom att stå kvar och hålla
emot när uppretade Kosovoalbaner ville kros
sa en serbisk by.
Provinsen Kosovo beskrivs i internationell
press som ett av FN:s stora bakslag. Hit åter
vänder inga flyktingar, här finns inga mänsk
liga rättigheter, ingen sund ekonomi, krimi
naliteten är hög och så vidare.
Enligt Hans Håkansson, som inte vill kalla
sig säkerhetspolitisk expert, men som läst på
inför sina missioner i området, beror detta
på en våldsam missuppfattning från det in
ternationella samfundet.
– Kosovoalbanerna var utsatta för förtryck
av serberna. Därför tog man bort det ser
biska förtrycket så albanerna kunde leva i

10             F R A M S Y N

1 – 2 0 0 7

harmoni. Men en sådan tanke har aldrig fun
nits. I detta område har man härskat eller
varit härskade över. Och nu fick albanerna
chansen att härska igen. Och det är vad de
gjort. Samtidigt har man inte gjort upp med
den gamla albanska UCK-gerillan. De styr
och ställer i kulisserna.
reservchef i dra
mat. Den ordinarie bataljonschefen, Karl Eng
elbrektson, som byggt förtroende med sina
soldater, fanns inte i Kosovo. Han var på le
dighet med familjen hemma i Sverige.
Så här berättar Håkansson:
– Måndag den 15 mars skjuts en ung serb på
öppen gata i byn Caglavica. Serberna i byn
tycker inte att Kfor-styrkorna i området kan
skydda dem mot albanerna. I ilskan börjar de
kasta stenar på poliser och patruller i området.
Samtidigt drar man ut skrot och blockerar
vägen utanför byn. Vägen fungerar som en
pulsåder in till Kosovos huvudstad Pristina ett

hans håkansson är alltså

par kilometer bort. Så här har serberna gjort
tidigare. Att blockera huvudvägen är denna
lilla befolkningsminoritets enda möjlighet att
vädra sitt missnöje så att Pristina, som i hu
vudsak befolkas av albaner, märker det.
Det står inga bilar stilla i kö. Ryktet att vä
gen är blockerad har spridit sig med blixtens
hastighet. Ännu är detta en polisiär sak. Mi
litärens uppgift är bara att stödja polisen om
det behövs, förklarar Håkansson.
– Polisen vill förhandla. Om de går in med
batonger och häver blockaden skickar ser
berna ut blodiga bilder om misshandel i värl
den. Den fällan ska vi undvika, säger polisen.
Och vi ser inte det här som någon allvarlig
konflikt. Den här typen av incidenter inträf
far lite då och då.
tisdag den 16 mars .

Tre barn drunknar i en
flod. Ett fjärde barn överlever och nyheten som
kablas ut över världen berättar att serber jagat
ner barnen i vattnet med hjälp av hundar.

Soldaten på marken har just tryckts ned av en kamrat. Det kanske räddade hennes liv. Under fönstret bak på bilen ses hur en prick
skytts kula gått in och ut.

– Den här nyheten sprids som en sanning,
även i svenska medier. Men det här med ser
ber och hundar är fullständigt påhittat. Nu
kan folk inte ta sig till jobbet. Färskvaror når
inte Pristina. Och nu har dom ihjäl våra barn
också. Serberna …
Under tisdagen anländer förstärkning från
ett tjeckiskt och ett slovakiskt Kfor-kompani.
Ett tillskott som är välkommet. Man vet ju
aldrig.
– Men fortfarande förstår ingen att en ag
gressiv konflikt är på väg. Vi betraktar detta
som problem inom de serbiska byarna. De
stökar internt. Låt dem stöka, säger vi. Bara
de inte ger sig iväg någonstans. Man är inte
listiga på Balkan. Det är känslor som styr.
Alltid. Själva tittar vi åt fel håll.
Onsdag den 17 mars. Politisk demonstra
tion i Pristina. Det händer ofta och innebär
inget allvarligt läge, säger Håkansson. Det är
nu han tar med sig stabsassistenten som har
tråkigt, och en fotograf.

Det är fullständig
panik. Vi har totalt
missbedömt det här.
– Syftet var att chefen visar sig. Jag var stabs
chef och tjänsteförrättande bataljonschef.
Inget operativt. Det här löser kompaniche
ferna. Senare skulle vi fira S:t Patricks Day
med irländarna.
Över radion går ett meddelande ut: demon
stranterna har börjat röra sig söderut, mot
den serbiska byn Caglavica. Dessutom har
albanerna upprättat en egen vägspärr. Varför
är oklart.
– Här ringer en liten larmklocka. Något
hundratal personer är på väg mot serberna,
som finns två kilometer söderut. Jag beordrar
full beredskap. För säkerhets skull.
Vägen är full av blåa hjälmar. Framför dem

foto : swebat

finns lokala poliser och folkmassan från Pris
tina som tjocknar mer och mer. Plötsligt kas
tas första stenen.
– Som på ett givet kommando börjar ste
narna hagla. Det regnar sten. Folket börjar
slå sönder rutor på de bilar som kommer i
deras väg. Det är fullständig panik. Vi har
totalt missbedömt det här och tvingas dra oss
tillbaka.
vad finns det för militära metoder att styra

upp en sådan här situation? Det här är rena
gatloppet. De välter och bränner flera polis
bilar. Våra pansarbilar vänder och kör mot
Caglavica och möter förstärkningen, som är
två kompanier, ett finskt och ett irländskt.
Strax före byn bildar kravallsoldaterna en
köttmur med sköldar framför sig. Det ligger
ett kloster en bit bort som har stor symbolisk
betydelse för serberna. Klostret skyddas av
några soldater utan kravallutrustning. Men
hur långt räcker det, om folkmassan bestäm
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Albanerna sa till oss: ”Vi vill protestera
genom att fredligt gå förbi byn. Släpper ni inte
igenom oss, så slår vi ihjäl er. Ni får fem minuter på er
att bestämma er”.
Hans Håkansson

Hans Håkansson
n Uppgift i Kosovo Tjänste-

förrättande bataljonschef.
n Militär titel Överstelöjtnant
n Bor Visby
n Familj Sambo med Sigrid,

språklärare.
n Varför militär? Teknik och
friluftsintresserad. Började i
kustartilleriet men flyttades till
P 18 på Gotland av en slump.
n Att lära av Kosovo ”Efter
18 mars var beredskapen
hög. Stödet från Sverige var
makalöst. Vi ringde hem och
vips hade vi en Herkules med
allt material vi behövde. Sen
åkte vi runt och försökte se ut
som om vi var jättemånga och
jättetuffa. Oftast bytte vi bara
besättningar i vagnarna.
Vi var fast beslutna att detta
inte ska hända en gång till.
Vi hade varit oerhört dåligt
förberedda och utrustade för
den här händelsen och blev
fullständigt tagna på sängen.
Man tar alltid en risk om
man skickar ner någonting
som passar för stunden.
Vi kan liknas vid en Securitasbataljon. Inget plusvärde. Det
är som att tro att man ska
in mot ett division VI-lag i
Arboga, men får möta Milan.”
n Om ordinarie bataljonschefen Karl Engelbrektson
”Här hade han lagt ner hela sin
själ på att forma soldaterna.
Så smäller det. Och då är han
inte där. En svår sits. Kalle har
inte försökt ta åt sig någon
ära efteråt. Av typen det var
min bataljon som gjorde det.
Han har pushat fram mig och
andra. Det ska han ha all heder
av.”

mer sig för att gå dit? De har order att skjuta
om det behövs.
– Folkmassan är i rörelse. Serbiska män i
byn har beväpnat sig med allt vad de fått tag
på, hötjugor, yxor, och de påminner om en
medeltida mobb. Vi står mittemellan hö
tjugorna och den albanska stenkastningen.
Lagom kul. Mer och mer folk strömmar till
från Pristina och det blir en våldsam fight.
Två irländska plutoner stöder polisen och det
är slagsmål på tre platser samtidigt. Irlän
darna verkar vara vana att slåss, det är tuffa
grabbar.
De slåss i fyra timmar och tar emot oerhört
mycket stryk. När de slutligen begär att få
träda tillbaka och plåstra om sig säger Hans
Håkansson nej.
– Och då fortsatte irländarna att stå där i
frontlinjen och ta stryk. Skölden skyddar, men
det gör ont i armen att stå och ta emot slag
timme efter timme. Jag vet inte hur det hade
gått utan de här 70–80 irländarna. Vi hade ju
inga gummikulor eller kravallstaket, endast
mänskliga sköldar.
Även en del ur den ukrainska polisplutonen
var tuffa och disciplinerade, säger Håkans
son.
– Några pakistanier hade gummikulor. Men
de var dåliga på engelska och dåligt utbildade.
Fattade inte vad de skulle skjuta på. Pang, så
sitter ett skott i armhålan på en svensk fän
rik …
– Folk hugger på sköldarna med yxor. Man
slänger stora järnspett, kastar brandbomber,
soldater springer iväg som levande facklor.
Samtidigt pågår ett krypskytte från några av
husen bakom oss. När som helst blir någon av
oss träffad av en kula eller en rikoschett. Sol
daterna upplevde dödsångest i det här läget.

foto : martin nauclér
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det brinner i några av husen runt omkring.
Håkansson antar att prickskyttarna finns på
andra ställen.
– Då dyker det upp ett specialförband som
vi inte för befäl över. Chefen för gänget kal�
lar sig ”Kenny” och frågar vad han kan göra
för oss. Få tyst på krypskyttarna, säger vi.
”Har jag eldtillstånd?” ”Ja.”
Efter någon timme kommer några av hans
pojkar tillbaka och slänger en jättehög med
vapen, 10–15 gevär, framför oss. Och nu avtar
skjutandet avsevärt. Vi har kulhål i bilarna

och i uniformerna. En soldat hittar en kula i
västen på bröstet. Vi hade en otrolig tur.
Det var aldrig tänkt att vi skulle ut och kri
ga som en bataljon, säger Hans Håkansson.
– Vi kallades för semesterbataljonen och
hade ingen fungerande ledningsfunktion. Jag
hade en handburen radio att leda med. Jag
hade inte ens en tröja, eller en karta. En av
kompanicheferna, Marko Tillaeus, ritade en
skiss i dammet på min jeep. Där hade jag min
karta över området.
Plötsligt avtar alla aggressioner och det hörs
en röst. ”Dom vill förhandla!”
– Vi vill protestera genom att fredligt gå
förbi byn. Släpper ni inte igenom oss, så slår
vi ihjäl er. Ni får fem minuter på er att be
stämma er.
Sannolikheten att de kör över oss är jätte
stor, säger Håkansson.
– Vi börjar bli utmattade, har många ska
dade. De väntar på transport i diket. Mest
krosskador, en norrman har en kula i knät.
Ska vi låta den här flodvågen av människor
strömma igenom? Serberna i byn kommer att
bli mördade. Jag hör med Brännström. Han
svarar: det här kan bara du avgöra. Jag stöd
jer dig, vilket beslut du än tar, svarar Bränn
ström. Det blir nej.
är närmast lik en tragi
komisk filmsekvens.
Soldaterna i frontlinjen drar isär sköldarna,
soldaten Marko sticker ut sitt huvud som en
sköldpadda och skriker: No! Innan sköldarna
sluter tätt igen och stenregnet fortsätter.
– Någonstans i detta inser folkmassan att
man inte kommer igenom den mänskliga
muren av Kfor-soldater, säger Håkansson.
– Så man börjar försöka skada dem i stället.
En lastbil försöker köra rakt in i soldatmuren.
Ett norskt befäl skjuter ihjäl föraren. Tio skott
går igenom bilrutan. Folkmassan blir ännu
mer uppretad och ger sig på en Sisu som bli
vit kvar hos albanerna när Kfor-styrkorna
retirerat. Man har tryckt in trasselsudd i av
gasröret och får därmed stopp på motorn.
Hackar med järnspett på pansarbilens ruta
och får faktiskt ett litet hål till slut.
Inne i pansarbilen sitter soldaterna med
sina vapen riktade mot dörrarna i en timme.
Utanför skriker folk att de ska komma ut. På
svenska. Men de sitter kvar i den tysta bilen,
scenen som följer

medan ett gäng soldater samlar ihop en im
proviserad styrka som strax ska frita pansar
besättningen.
– Till slut lyckas de ta sig ur bilen utan att
skadas. I tumultet som uppstår hamnar en
brandbomb inne i bilen som totalförstörs.
Det som är kaos och skrämmande i dagsljus,
blir ännu värre i mörkret, förklarar Håkans
son.
– Man hör folk, ser skuggor och uppfattar
inte varifrån skotten kommer. Vem är vem i
mörkret? Skenet från brinnande hus i närhe
ten dödar allt mörkerseende. De skadade sol
daterna prioriteras i strikt medicinsk ordning.
De svårast skadade flygs till sjukhus, men vi
i ledningen får ingen information om hur
svårt skadade de är. Jag var övertygad om att
vi skulle få flera döda. Det såg så ut och i det
här läget börjar man fundera: Vad ska det
kosta att hålla stånd mot den här byn? Vad är
byn värd egentligen?
I Tyskland exempelvis, pågår en bitter de
batt. Tyska Kfor har anklagats för feghet. Ett
mycket känsligt kapitel för tyskar, säger Hå
kansson.
släpper trycket.
Mycket tack vare de två norska kompanierna,
tårgas och – kylan.
– Allt detta hjälper oss. Plus att brigadche
fen Brännström beordrat oss att så fort som
möjligt pressa de återstående demonstran
terna tillbaka mot Pristina. Brännström har
tänkt på nästa steg. Det har inte jag haft tid
med. Men nu är det helt avgörande. Vi är inte
pressade bakåt, vi driver aktivt framåt med
norska styrkan längst fram. Det är dem alba
nerna stångas mot hela dan. Till slut ger man
upp och går in i stan för att bränna kyrkor i
stället. Folk från Brännströms stab åker in
och plockar ut något hundratal serber i en
ren räddningsaktion.
på natten mot den 18 mars

Är detta det värsta du varit med om?
– Självklart! Alla kategorier. Först kände jag
panik. Det fanns ingen självklar lösning. Man
har utsatts för mycket fanstyg under sin ut
bildning. Alla övningar och simulatorsystem,
elaka lärare som hittat på jäkliga situationer
med betygsblocket i högsta hugg … Hade jag
varit med om något liknande? Men noll träff.
Då känner man panik. Vad ska jag göra?
Summan av marshändelserna är 35 ska
dade soldater, varav 14 är svenskar. 11 hus är
nedbrända. Hur många människor som dog
lär vi aldrig få reda på. Båda sidor har allt att
vinna på att hålla nere dödssiffrorna, säger
Håkansson.
56 timmar stod han upprätt utan sömn och
får en tår i ögat när han möter någon av de
andra som var med.
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Incidenten i Caglavica
Incidenten i Caglavica i mars 2004 ledde till en rad dyrköpta erfarenheter. Överstelöjtnant Hans Håkansson var med och listar nedan några av de viktigaste.
• Prickskyttar (förmåga till graderad verkan)

• Det måste finnas ledningsorganisation och metod

• Fältarbeten/hinder (t ex kravallstaket, taggtråd)

• Fungerande personlig utrustning (t ex skydd)

• Möjlighet att leda helikoptrar

• Icke dödande vapen

• Insats mot mycket stora folkmassor i öppen terräng

• Mörkerförmåga

• Samverkansofficer ges eskort (till byälste, etc.)

• Fungerande kommunikation

• Utbildning, och träning, träning, träning...

• Tillgång till specialicerade förband

Nis

Raska

Måndag 1 mars
1. En ung serb skjuts till döds i den serbiska byn

SERBIEN

Caglavica. Serberna blockerar i protest vägen kallad
”HAWK” (som går mellan Pristina och Lipljan och
vidare ner till Skopje i Makedonien) under kvällen.

Mitrovica

MONTEN.

Måndag 1 mars
Serbisk vägspärr

vid byn Caglavica,
2–3 km utanför Pristina
och hindrar nyttotransporter samt albaner på
väg till- och från sina
arbeten. Serberna
kastar sten. Under
kvällen bränns en
polisbil av folkmassan.

Kosovo Polje

KOSOVO

Lipljan

Pristina

Caglavica

vägen ”RAT” går till byn Gracanica. I byn ligger ett
kloster av stort symboliskt värde för
serberna.

40 km

MAKEDONIEN

Norr
SWEBAT
stänger
väg ”RAT”

. Spaning begärs

K ”m
arti

n@e

Serbisk vägspärr

ken

Caglavica

.nu”

ner i floden Ibar i staden Mitrovica (se
översiktskartan) av serber med hundar. Tre barn
drunknar verkligen. Serbernas inblandning visar sig
vara påhittad men incidenten används som propaganda av den albanska UÇK-gerillan som eldar upp massorna.

V

Tisdag 1 mars
4. Fyra barn påstås ha jagats

äg

” HA
WK”

Onsdag 17 mars
. Albansk demonstration för veteraners minne i Pristina under förmiddagen.
Plötsligt börjar tusentals albanska demonstranter röra sig söder ut mot den
serbiska byn och vägspärren. En vägspärr sätts upp av FN:s polis (SPU) understödd av en svensk pluton strax utanför Pristina.
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Klostret i
Gracanica

Hotade serber

KFOR och SPU skyddar

Beväpnade albaner

KFOR

17. Klockan 23.00 anländer det andra norska kompaniet efter sin insats vid klostret i Gracanica.
Det svåra läget börjar vända.
1. Torsdag 18 mars.
På natten ca kl 01.00
släpper trycket. Order
om ges om nästa steg
vilket går ut på att jaga
upp albanerna till ny
linje vid Veternik Ridge
en kilometer närmare
Pristina. Svenskar och
finländare stannar kvar vid
Caglavica och förstärker
den gamla linjen.

Veternik
ridge

Pristina

Caglavica
Norr

1 km

Gamla
linjen

1. Under förmiddagen kommer ca 1 500 uppretade albaner till Veternik Ridge. Norrmännen
Förhandling

har ställt upp kulsprutor och kan skjuta ofarlig varningseld i jordvallar och liknande mål. Nere
vid byn kommer 500 personer, mestadels ungdomar på den vänstra flanken. Ukrainsk militärpolis skingrar folkmassan med hundar och gummibatonger.

Uppretade
albaner

14. Klockan 18.00 kommer mörkret och med

MA
RTIN
E

Byggplats

av två amerikanska helikoptrar
i närheten. Förfrågan avfärdas En svensk
stabsassistent befinner sig dock av en händelse på
platsen. Han har ingått i KS 1999 flygsamverkansgrupp och
kan uttrycka sig på ett sådant sätt att han övertygar amerikanerna
om att de spelar i samma lag. Helikoptrarna är till stor hjälp för att
tolka folkmassans förflyttningar.

och albanerna. Albanernas krav är att genomföra en ”fredlig” demonstration genom den
sebiska byn. Svaret blir NEJ! Våldet ökar
genast.

Väg ” RAT”

Mot Pristina

Serbisk
vägspärr

1 km

1. Plötsligt inleds förhandling mellan KFOR

1 km
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Norr

gör de serbiska prickskyttarna. En timme
senare kommer svenskarna åter med en
större mängd vapen och prickskyttarnas
eld avtar efter hand.

Gracanica

Albanska
bosättningar

Caglavica

12. Ett svenskt specialförband oskadlig-

Pristina

Albanerna strömmar till i allt större mängd och mitt i mellan står SPU och KFOR.
Situationen är egentligen en polisiär sak. En byggarbetsplats i närheten
fungerar som albanskt mobiliseringsförråd och albanerna beväpnar sig med gatusten och järnrör. Även brandbomber tillverkas.
Så småningom är det fullt slagsmål på tre ställen nere vid bygränsen. Tårgas
och chockgranater används av militären. SPU skjuter gummikulor
men med ringa framgång. Eventuellt på grund av dålig utbildning.

tG
mo raca n i ca

bränna ner serbiska hus i byns utkanter.
Serbiska prickskyttar inne från byn öppnar
eld mot husbrännarna. Albaner i folkmassan
öppnar moteld. KFOR fångade i korseld. Ett
tiotal albaner skjuts. Kfors pansarbilar
rapporterar träffar.

FN:s vägspärr

fik:

FN:s vägspärr kringås

11. Folkmassan bryter igenom och börjar
Skopje

. Serberna i Caglavica beväpnar sig med påkar och liar och tänker försvara sig.

Den serbiska byn
Caglavicas
bygräns

(120 man) hjälper den nu mycket trötta och hårt ansatta
styrkan. Ett annat norskt kompani har gått mot klostret i Gracanica.
KFOR-styrkan uppgår nu till ca 600 man mot ca 13 000 albaner.

ALBANIEN

. Svenska bataljonen SWEBAT stänger vägskälet där

Gra

Pristina

kompani sänds samtidigt att försvara klostret i Gracanica med
”dödligt våld om nödvändigt”.

10. Klockan 16.00. Förstärkning av norskt kompani

Väg ”HAWK”

Onsdag 17 mars
Albansk
demonstration

7. Ett tjeckiskt och slovakiskt

Den albanska folkmassan är mycket våldsam,
kastar sten och kringgår slutligen polisens vägspärr och rör sig ner mot Caglavica. FN-polis
(SPU) och militär (KFOR) följer efter och begär
förstärkning från ett finländskt och ett irländskt
kompani.

Grafik: MARTIN EK ”martin@eken.nu”

Upptakten till incidenten

2. Vägspärren ligger

.

linje
ars
rsv
Fö

• Väpnad strid är grunden

Incidenten – Onsdag 17 mars

med det förvirring. Svårt att se någonting.
Mörkerseendet förstörs av brinnande hus. En
lastbil försöker plötsligt köra över soldaterna
i försvarslinjen. Den albanska föraren skjuts
ihjäl av norska soldater efter varningsskott.

Egna prickskyttar
skjuter överträdare
mot benen
Taggtrådshinder

Den norska
bataljonen

1. Två SISU pansarfordon fastnar i folkmassan. Ett av fordonen kan ej starta motorn då
avgasröret har blockerats. Folkmassan försöker locka ut personalen genom att tala
svenska. De räddas av en improviserad
räddningsgrupp.

Eldgivning med
kulspruta i ofarlig
riktning

KFOR

1. Ett amerikanskt kompani anländer och begär att få passera

genom byn Caglavica. Önskemålet avslås trots gräl med en mycket
upprörd amerikansk överste via radio. Amerikanarna är trots det
villiga att hjälpa till med materiel. Efter ett kort mobilsamtal
anländer snart två Black Hawk helikoptrar och lastar av
mycket stora mängder tårgas och lysraketer.

Efterspel
När incidenten slutligen är över kan man räkna till 35 egna skadade varav 14 svenska. En SISU är
totalförstörd av brand. Elva hus är nerbrända i den serbiska byn. Nato-förstärkning kommer först
under lördagen. Svensk förstärkning kommer efter tre veckor i form av skyttekompani, spaningspluton samt pansarbandvagnar.
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Alla vet det, men ingen talar om det. Marshändelserna i Caglavica
2004 kunde lika gärna ha slutat i blodbad med många döda, även
bland svenska soldater. Nu stannade konflikten i Kosovoprovinsen
vid ett fåtal döda och knappt 30 skadade soldater. Och högste
svenske befälhavaren på plats, brigadgeneralen Anders Brännström,
hyllas som ett föredöme i ledarskap. Det märkliga är att det varit
så tyst i högkvarteret på Lidingövägen. Ingen tycks intresserad av
Anders Brännströms berättelse.
Av Hans Wigstrand | Foto Martin Nauclér

Ut ur krigets dimmor
– in i ensamheten
nders Brännström är född i USA och
son till en biskop. Var både amerikansk
och svensk medborgare tills han fyllde
18. Där tar det amerikanska slut när det gäller
denne general. I dag är han enbart norrlänning
med 50 år bakom sig och känd för att säga vad
han tycker.
– Jaja, jag pratar på. Men hur farliga kan ord
vara?
Han är lite förvånad över att ingen inom
Försvarsmakten ställt frågan: Vad var det egent
ligen som hände de där marsdagarna i Kosovo?
Antagligen är dom rädda att jag ska framföra
obehagliga sanningar, säger han. Han har gjort
det förr. Och då har det visat sig att Försvars
makten alls icke har så högt i tak som man
gärna framställer det.
– Nänänä. När jag framfört synpunkter har
man inte gillat det alls, säger Brännström.
– Min bataljonschef Hans Håkansson och
jag satt och pratade sommaren efter kraval
lerna. Hans sa: ”Vi sköt skarpt i Kosovo. Det
var fullständig eldgivning och folk dog. Men
ingen reaktion här hemma. Ska de inte vara
intresserade av en sådan sak? Här jagar vi ju
folk för vådaskott.”
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Och hur ser ditt eget svar på frågan ut?
– Vi förstår inte insatsförsvar, har ingen er
farenhet av att hantera sånt här i Sverige och
lär inte av läxan som vi pratar om … Vi är
fortfarande ett invasionsförsvar. Ett ämbets
verk som tänker 15 år framåt och inte i nuet.
Det blev ingen genomgång på ÖB:s chefsmö
te. Det blev ingenting. Det känns lite märkligt.
Jag hoppas vi tillnyktrar innan ytterligare döds
fall kommer.
Nu skadades 26 soldater. Men Brännström
säger att det lika gärna kunnat handla om 26
dödsfall, för soldaterna blev beskjutna och såg
heller inte de järnstänger och andra föremål
som den aggressiva folkmassan kastade emot
dem i mörkret.
– Vi förvaltar en väldigt liten krigsmakt.
Pengar och budget. Det är som att förvalta
i stället för att lyssna till erfarenheterna från
de pågående insatserna. Man lägger ner rege
menten och vi är väldigt duktiga på powerpointpresentationer.
tvåmanssoffa i gar
nisonsrummet i Uppsala och verkar inte det
minsta bekymrad över om han råkar trampa
brännström sitter i sin

på någon öm tå. För några år sedan var han
en av undertecknarna, som på DN Debatt kal�
lade försvarsreformen misslyckad.
– Vi pratade om ett stort glapp mellan för
svarets högsta ledning och gräsrötterna, att
alla chefer tittade uppåt i stället för nedåt. Då
blev det ett väldigt liv. Vi blev uppkallade till
Johan Hederstedt, som undrade varför skriver
ni så här? Men hur farliga kan ord vara? Så
småningom blev det ett bra resonemang, som
det oftast blir när man sätter sig ner och pra
tar. Men skrik och skrän och en massa mejl
till varann … Jag har aldrig förstått det där.
På väggen bakom honom hänger hela kar
riärens radda av namnbrickor. Inte en enda
har han tappat under sina 34 år, berättar han.
Där hänger även barnens teckningar. De finns
i Östersund och påminner om att livet ställdes
upp och ner för fyra år sedan.
i 45 år var han inbiten ungkarl. Åkte till Kosovo

första gången som bataljonschef och förkla
rade sig villig att ta på sig ett brigadchefskap
om behov fanns. Behovet kom när britterna
ville dra sig ur Kosovo 2003. De tyckte sig ha
nog med Irak och Afghanistan, säger Bränn
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Utvecklingen gled oss ur händerna. Dessutom
gick det rykten om att serbiska armén höll på att
mobilisera och förbindelsen bröts.
Anders Brännström

ström. En förfrågan gick till Sverige och Bränn
ström tackade ja. Men i samma veva var ung
karlen plötsligt på väg att bli trebarnsfar!
– Jag hade träffat Christin. Hon hade två
barn, Gustaf och Josefine, och vi fick Oskar
gemensamt. Han är tre år nu.
Så Brännström pendlar mellan Östersund,
Uppsala och Kosovo och försöker vara pappa
ledig så ofta han kan.
Att vara krigare och ungkarl är en sak. Men
varför åka till krigshärdar när papparollen
kanske mår bäst av att man sitter still bakom
ett skrivbord?
Ja, säger Brännström, han har hört hur of
ficerare dragit öronen åt sig när fältfaran ho
tar. För egen del är matematiken enkel: man
blir officer för att man vill leda folk i mili
tära operationer.
Då kommer vi in på det här med ondska.
– Den finns. Jag har valt att bekämpa den.
Berätta om Kosovo.
– Först var jag bataljonschef i Kosovo år
2000. Den gången var jag ungkarl och sa: om
ni behöver en brigadchef där nere, så är jag
beredd. Så i ett läge när britterna ville dra sig
ur i Kosovo kom chansen 2003.
Man var väldigt blåögt positiv i början, sä
ger han. Pratade om att dra ner på styrkorna.
Det var ungefär 500 svenska soldater i Kosovo
och han var chef över en brigad med 2 000
man och hade tre bataljoner underställda från
åtta nationer.
– Vi jobbade på, med övningar, stabsarbete
och sånt under hösten 2003 och en bit in på
nya året. En del oroligheter förekom, mest
krusningar på ytan. Men 15 mars 2004 klock
an 20.52 ringer det i min telefon.
Han får veta att en serbisk ung man blivit
skjuten i Caglavica, en by två kilometer söder
om staden Pristina.
– Caglavica är en serbisk by, med i huvudsak
albansk trafik på vägen. Men nu körde ser
berna upp en massa bråte på vägen och spär
rade av. Den 16 mars blockerade serberna
vägen och vi hade skickat dit brigadreserven,
som bestod av ett tjeckiskt och ett finskt kom
pani. Tanken var att vi skulle kunna öppna
vägen dagen efter, alltså den 17 mars.
Den dagen firar de irländska soldaterna i
en bataljon S:t Patricks Day i kyrkan.
– Samtidigt fick vi höra att serber med hjälp
av hundar jagat ner fyra barn i en flod och ett
av barnen hade drunknat. En kärv situation.
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Kosovo
n Provinsen Kosovo är den fattigaste

delen av det forna Jugoslavien. På
grund av konflikterna under 1990talet befinner sig Kosovo i dag i en
svår situation.
n Mer än hälften av befolkningen,
drygt två miljoner varav flertalet är
albaner – endast ca 100 000 är serber
– lever under fattigdomsgränsen.
15 procent av befolkningen lever
under extrem fattigdom och arbetslösheten är hög.
n Under perioden 1999–2004 bidrog
Sverige med 810 miljoner kronor till
utvecklingen i Kosovo. Det svenska
biståndet syftar till att främja sam
levnad mellan alla etniska grupper
i samhällslivet.

Men inte värre än att vi kunde reda ut den.
Trodde vi. Men vid lunchtid fick jag klart för
mig att något höll på att hända. Tusentals
albaner var på väg mot byn Caglavica, upp
retade över händelsen med barnen. Vad som
börjat som en fredlig demonstration höll på
att urarta. Jag ringde Kfor-truppernas högste
chef och begärde förstärkning av en ny batal
jon som skulle hjälpa till och insåg plötsligt
att det brann över hela Kosovo.
Varför?
– Därför att han förväxlade mig med en
annan chef över ett annat område i Kosovo,
en fransman. Jag skickar en man i helikopter,
sa han. Helikopter? Så långt är det inte hit,
varför inte ta bil? Jaså, är det Anders … Det
här att han förväxlade oss tydde på kaos. Det
gick rykten om eldstrider. En fransman var
skjuten och tio skadade. Allt tydde på uppror
i alla områden runt om i Kosovo. Han gav
mig sin enda reserv, den norska stridsgrup
pen och det var bara han och jag i hela världen
som i denna stund visste det. Han la på luren
och jag tänkte, vad gör jag?
vad Brännström
kallar krigets dimmor. Ytterst få svenskar har
i modern tid utsatts för det. Ryktesfloran är
riklig och som högsta befäl vet man inte vad
man ska ta på. Att fatta fel beslut här kan slu
i det här läget utbryter

ta med svåra processer i efterhand. Militärer
i andra länder har begått självmord efter att
ha fattat fel beslut med ibland förödande kon
sekvenser för de egna soldaterna eller civil
befolkningen.
– Jag ringde min norske kollega, överste
löjtnant Brandvik, och sa: Nu får du lita på
mig. Du är underställd mig och får följande
order. Du ska gå och hejda folkmassorna som
är på väg till Caglavica. Jag visste inte att upp
giften var omöjlig, för de var redan där. Där
för var läget helt nytt. Solskenet för några
dagar sedan hade förbytts i oron för att sol
dater kunde stupa. Utvecklingen gled oss ur
händerna. Dessutom gick det rykten om att
serbiska armén höll på att mobilisera och
förbindelsen bröts.
– Här gäller det att ordna fram helikoptrar,
militärpolis, spaningsfarkoster, sjukvård, allt,
säger Brännström. Inför … Ja, inför vad?
– Jag fick tag i två hötappar. Det blev min
räddning. Den ena var att se till att ge stöd till
den förstärkta svenska bataljonen som höll
emot massan av albaner som, om de brutit
igenom, hade bränt ner och ödelagt byn Cagla
vica. Den andra hötappen var att försöka ta
tillbaka initiativet och ta kontroll över situa
tionen. Om vi lyckas hålla tillbaka massan,
kommer dom att dra sig tillbaka till Pristina.
Då tar vi initiativet och driver dom tillbaka.
det ett under att ingen
soldat dog under det här dygnet.
– Soldaterna såg inte stenar och järnrör och
allt som for genom luften. En alban försökte
köra in en bil i grupperingen. Honom var en
norsk fänrik tvungen att skjuta ihjäl. Jag och
bataljonschefen Håkansson resonerade om vi
skulle dra oss ur. Och då sa Håkansson de be
vingade orden: Vi måste stå kvar och öppna
verkanseld. Viker vi så kommer det att bli ett
blodbad.
– Situationen hade blivit bisarr.
Strax före midnatt vände det. Massan drog
sig tillbaka och nästa dag, den 18 mars, kom
bara ett par tusen och de visade inte längre
samma stridsvilja.
Anders Brännström har fått mycket beröm
för sitt ledarskap och soldaternas uppföran
de. Bland annat från Nato:s generalsekrete
rare, som berömmer det extraordinära ledar
skapet och soldaternas entusiasm och
professionalism under krisen.
Hur ser du själv på din insats?
brännström kallar

Anders
Brännström har
kvar alla sina
namnbrickor
kvar efter 34 års
tjänsgöring.

Hur viktig är karisman för en ledare?
– Karisma är viktigt, men inte viktigast. För
utan den personliga omtanken fungerar det
inte. Även om man ibland är sur och arg på sina
medarbetare. Du måste kunna prata på ett visst
sätt. Vara stark och ett föredöme …

Anders Brännström var tidigare en inbiten ungkarl. Men så, när han allra minst anade det, träffade han
Christin. Tillsammans har de sonen treåriga sonen Oscar.

– Framgång beror på två saker. skicklighet
och tur. Jag hade turen att få tag i de där två
hötapparna. Man vet att man måste fatta beslut.
Och det kan inte vänta tills man har alla pus
selbitar. Du ska trycka på rätt tangent, men har
inte hela bilden. Enligt ryggmärgsbeteendet ska
chefen ut på fältet. Direkt. Men jag gjorde inte
det. Här gällde det att få resurser till Håkans
son. Efteråt är det lätt att säga vad som är rätt.
Att ingen soldat ska lämna sin position till ex
empel. Men många ville annat. Rykten uppkom
mer hela tiden. Folk är ju livrädda. Medan vi
sitter och pratar kan tio man bli skjutna.
– Det gällde att hålla koll på all oro på flera
platser. De andra brigaderna gjorde inte som
vi. De omgrupperade inte. Jag lärde mig av min
brigadchef första gången, Richard Shirreff, som
nu är chef för de brittiska trupperna i Irak, att

hela tiden ta förband från en plats till en annan
och ha fokus. Jag kastade mig på telefonen och
lyckades få förstärkning. Det var nog min vik
tigaste insats.
Hur skildras krig på film, kan du rekommendera någon film som liknar den verklighet du själv upplevt?
– Ja, Okänd soldat, som bygger på Väinö Lin
nas bok. Gamla versionen. Där finns en bra
passus som beskriver skillnaden mellan chefen
och ledaren. Här finns Koskela, en vanlig bond
pojk, som blivit plutonchef. Han är lite sävlig
och behöver inte ge sina mannar några order.
Han har byggt upp en förbandsanda. Det är
jätteviktigt. Det kräver insatser hela tiden. Man
får det inte gratis. Om man gör på rätt sätt kan
man göra det på några månader.

I Lars ”Laken” Anderssons doktorsavhandling
(se sidan 20) kan man läsa att du står för det
moderna ledarskapet. Du beskrivs som tränare, en som lyfter andra till att göra målen?
– Om det är på det sättet blir jag stolt. För det
är precis så det ska gå till. Det finns kompetens
i alla delar av en organisation. En massa dyna
mik och kraft. Som chef måste du kunna på
verka pyramiden att göra saker så att man upp
når målet. Det ideala är att chefen får bromsa
sin organisation lite, för att det går för fort. Folk
ska känna att de har chefens stöd. Vi pratar om
uppdragstaktik. Det måste finnas furirer och
löjtnanter som kan säga att i det här läget skul
le chefen sagt framåt. Men utan att fråga. En
bra chef tolererar misstag, men aldrig en felak
tig attityd. Varje soldat i hans närhet ska känna
att chefen inte gärna försitter ett gyllene till
fälle.
Vad hade hänt om ni dragit er tillbaka och
tittat på när Caglavica brändes ner?
– Det kanske hade varit som i Holland, med
rättsprocesser. Och frågor av typen ”varför stod
ni inte i vägen när dom eldade upp byn?”. Nå
gon i ledande ställning kanske hade begått själv
mord …
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Plötsligt är det skarpt läge. Ett hus brinner. En tung
järnstång klyver en sköld mitt itu och stenar viner
genom luften och landar med tunga dunsar mot plåt.
Där blir någon skadad. Vad skriker folk? Hur många är
det som väller fram längs vägen från Pristina? 20 000?
Nu hackar man sönder en Sisu. Varför denna ilska?
Av Hans Wigstrand

Svarta lådan människans
bank av erfarenhet
i tittar på kriget i kosovo som pågår i
en multimediepresentation i Lars ”La
ken” Anderssons dator. Det här året,
2004, befinner sig svenska Kfor-soldater, utan
förvarning, mitt i ett brinnande krig. Nu står
de som mänskliga sköldar vid Caglavica, ett
par kilometer söder om Kosovos huvudstad
Pristina, för att hindra 13 000 uppretade al
baner att komma fram. För där bor de serber
som enligt ryktet är upphov till kravallerna.
Ryktet säger att det är serberna som utlöst
hela situationen när de med hjälp av hundar
drivit ner några albanska barn i en flod där
ett av dem drunknat.
– Det här, säger Lars Andersson, är erfaren
heter vi måste dra lärdomar av inför framtiden.
Multimediematerialet från Kosovo visar att
det inte är på lek. Det är blodigt allvar. En
kamp på liv och död. Det går inte att lämna
sin plats i ledet. Inte ens för att dricka vatten
eller gå och pinka. Det gäller att härda ut och
stå kvar. Inte vika ner sig. Då skulle massan ta
över och vad som skulle hända då är de in
blandade eniga om: de uppretade albanerna
skulle storma och bränna ner byn Caglavica.
I de autentiska bandupptagningarna hör
man svenska soldater som berättar om vad
det egentligen är de bevittnar: ”… jag var
övertygad om att jag skulle bli kvar där … i
mörkret … Vi fortsatte framryckningen och …
ja, jag lever.”
Det tog 12 timmar innan kravallerna nåd
de sin kulmen. Ovissheten om vad som skul
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le hända var stor. Den andra dagen tog Kforstyrkan, med finska, norska, tjeckiska,
irländska och cirka 500 svenska FN-soldater,
under befäl av den svenske brigadchefen An
ders Brännström och bataljonschefen Hans
Håkansson, över initiativet.
vid
Caglavica den 17 till 19 i mars 2004 ”Det goda
exemplet”. Mycket av det goda handlar om det
svenska militära ledarskapet och soldater med
en vilja att hålla ut och stå emot. Ett agerande
som sannolikt hindrade ett förmodat blodbad
(se även grafiken på sidorna 14 och 15).
Natos generalsekreterare ger i ett eftermäle
följande beskrivning:
lars andersson kallar händelserna

”Våldet och förstörelsen möttes på ett
fantastiskt sätt av soldaterna, trots den
överlägsna mobben. Genom sitt ledarskap och motivation lyckades brigadgeneral Brännström inspirera sina soldater att uppträda långt över vad som kan
förväntas av dem. Det spelade ingen roll
om det var i direkta upplopp eller om
de patrullerade i de Serbiska byarna. 
De löste sina uppgifter med entusiasm,
kraft och professionalism … För hårt
arbete, mod, engagemang, opartiskhet
och enastående ledarskap förtjänar brigadgeneral Brännström och hans soldater respekt från folket i Kosovo och alla
andra involverade nationaliteter.”

Lars ”Laken” Andersson
n Namn Lars Andersson
n Smeknamn ”Laken”
n Bor Kristinehamn
n Militär titel Major
n Uppgift ÖB:s dokto-

rand om Militärt ledarskap när det gäller.
n Nästa uppgift
Fältanalytiska studier.
Hur fungerar svenska
soldater?

lars andersson är i slutskedet av den forsk
ning han inledde redan på 1980-talet. Den
gången var han bataljonschef och fick 10 000
kronor som ledarskapsstipendium av armé
chefen. Men Lars Andersson sa:
– Skicka mig till Libanon i stället.
År 1986 åkte han med den första svenska
bataljonen till Libanon för att dokumentera
och dra lärdom av erfarenheterna under den
svenska insatsen. Och på den vägen är
det …
Han har fortsatt att följa soldater som varit
i krig. Problemet är att de planerande mili
tärerna inte lyssnat särskilt mycket på kri
gare som varit med i ”skarpa lägen” utom
lands.
– Försvarsmakten behöver goda förebilder.

Men det finns en missunnsamhet som grundar
sig på jantelagen. Så borde det inte vara. Det
nya försvaret bygger på öppenhet och ansvar.
Här måste finnas plats för alla typer av mili
tärer. Därför ser jag det som en stor uppgift
att lyfta fram och visa upp de nya aktörerna
och krigets miljö. Vi får inte sopa otrevliga
sanningar under mattan. Det är en fråga om
trovärdighet.
under andra hälften av 1990-talet utbildades

Lars Andersson i det som kallades Överbefäl
havarens doktorandprogram. År 2001 kom
doktorsavhandlingen Militärt ledarskap – när
det gäller. Avhandlingen har ett kolsvart omslag
med vit text. Tanken är att läsaren ska asso
ciera till flygets oförstörbara svarta låda, där
allt finns dokumenterat för eftervärlden att ta
del av.
– Svarta lådan är varje människas egen erfa
renhetsbank. Den måste öppnas för att en män
niska ska kunna gå vidare efter att ha varit med
i ett krig. Där finns kunskapen som utgör grun
den för ny kunskap.
De unga soldater och officerare som skickas
ut på internationella uppdrag måste få insikt
i vad det kan innebära när de skickas ut till
krishärdar någonstans i världen, säger Lars
Andersson.
– De kommer att möta lidande. De kommer
att se döda och skadade och de måste ha en
förståelse för att de själva kan drabbas. Då är
det ingen lek, ingen romantik.
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Diskot brinner!
Mellan övning och verklighet

En ungdomsfest slutar i en tragedi. Mitt
i glädjen började det brinna. Röken väller
tjock i det gamla trähuset. Överallt fångas
ungdomar i trappor och prång. När första
brandbilen kommer möts räddarna av hysteri
och förtvivlan. Den här gången är det en
övning under kontrollerade förhållanden
på Räddningsverkets skola vid Sandö norr
om Sundsvall.
Av Jan-Ivar Askelin | Foto Martin Nauclér

Tema Skarpa uppdrag

På några minuter ska de viktiga besluten fattas som lägger grunden för räddningsinsatsen.

”När de första kommer till platsen
    är underläget som störst”
et är övning för ett av de värsta scena
rier en räddningstjänst kan tänka sig.
Om inte diskoteksbranden i Göteborg
hade skett hade det varit lättare att bara se det
som lek.
Bilden av verkligheten är realistisk. När de
första kommer till platsen är underläget som
störst. Vad de första gör kan bli avgörande för
hela insatsen. Nu startar kedjan från att rädda
liv till att få fram de svårast skadade till de få
intensivvårdsplatser som står till buds. Brand
männen kommer först och de försöker bara
rädda liv. Lyfta upp huvuden. Frigöra luftvägar.
Först när de sjukvårdskunniga är på plats bör
jar sorteringen. Vilka ska räddas först?
Allt är ett enda inferno. Mest så för den som
drabbats och kanske sitter med en död kamrat
i knät. I detta kaos ska räddningsledaren hål
la huvudet kallt och planera för hela insatsen.
Vart ska de skadade föras? Var ska man lägga
döda? Var ska sjukvårdstältet resas? Var ska de
olika bilarna stå? Skadade ska tas om hand och
branden släckas. Det är inte lätt att i efterhand
reda ut vem som sa vad till vem och om det
uppfattades i denna röra.
en militär övning skildrar sällan stridens kaos.

En panikslagen pojke står på balkongen medan hans kamrater försöker hindra honom från att hoppa.
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Vare sig det gäller flygplan eller soldater finns
system och avancerad teknik som kan över
vaka varje rörelse. När flygarna har landat går
de igenom luftstriden vid datorn. Förr var det
den som ropade högst på marken som gick seg
rande ur duellen. I en stridsvagn kommer det
ett kvitto på att man blivit träffad. Var, varifrån
och med vilket vapen och hur illa det tog.
Ändå övar försvaret för en verklighet som
man knappt riskerar att möta. Innan den mo
derna tekniken kom till övningsfältet gällde
stridsdomarnas utslag. 91:an är skadad och
kan sätta sig därborta. I räddningstjänsten som
övar för en verklighet som man möter varje
dag är man fortfarande på stridsdomarstadiet.
Ord står emot ord.

En efter en dras ungdomarna ut till räddningen. För en del har hjälpen kommit försent.

”Tekniken ska fungera – inte glänsa”
under en övning på

Räddningsverkets skola
i Sandö norr om Sundsvall möttes de två värl
darna. Den moderna tekniken och den rea
listiska övningen. Totalförsvarets forsknings
institut (FOI) hade kommit in i bilden med
en metod som har sina rötter i pansarskjut
fältet. Då kallades det för Mind, minor och
indirekt eld. Det byggde på positionering med
hjälp av gps. Minorna låg inom ett visst om
råde och när vagnen som hade en gps-mot
tagare kom dit var det klippt och vagnen ut
slagen. Mind utvecklades sedan så att det
kunde hålla ordning på komplexa skeenden
som till exempel massevakuering.
Mirko Thorstensson har varit med under en

stor del av resan och säger att ingen enskild kan
överblicka ett helt komplicerat förlopp. Målet
är att komma till en samsyn på vad som hände,
varför det hände och hur man kan bli bättre.
– Den teknik vi använder är inte särskilt
avancerad även om den är modern. Det mes
ta kan man köpa på Teknikmagasinet. Det är

Den teknik vi
använder är inte
särskilt avancerad.
Mirko Thorstensson

små inspelningsapparater, gps-mottagare,
kameror och mobiltelefoner. Samt inte minst
papper och penna. Och i bakgrunden klock
an, för tiden är grunden för hela metoden.
Varje händelse har ett klockslag. Och sedan
är det, om inte bara, så i alla fall möjligt att
sortera händelserna efter tid. Vi kallar det för
registrering och visualisering. Och det är vad
det handlar om. Vi för ett sorts protokoll på
händelserna och sedan kan vi visa dem i ett
datorprogram som vi själva gjort. Det är det
programmet som är metoden och det smar
ta. Tekniken är ju inte särskilt avancerad. Den
ska fungera och inte glänsa. Man får bara en
chans att samla in data.

F R A M S Y N
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En rad olika typer av olyckor övas vid skolan i Sandö. Här är det en kemikalieolycka som simuleras.

”Första genomgång
    medan alla är kvar”
kallas för ett ramverk. Inom
detta ramverk kan man koppla in nya källor. Det
är som plug and play. Fast i lite större skala. Me
toden har använts i försvaret, räddningstjänsten,
akutsjukvården, polisen och tillsammans med
amerikanska arméns helikopterburna sjukvård.
Forskare i USA och Nederländerna har deltagit
och en stor civil övning med en kemisk olycka
och massevakuering har gjorts i USA.
Att samla in data och kunna spela upp en
händelse är i sig en prestation. Men det ska ju
användas till något också.
Mirko Thorstensson pekar på vikten av att
kunna utvärdera övningar och att snabbt kun
na göra den analysen.
– Att få vänta i veckor på hur övningen gick
är meningslöst. Då har man glömt övningen
och redan hunnit med så mycket annat. Den
första analysen och genomgången ska komma
när alla fortfarande är samlade. Och det är möj
ligt med vår metod. Ibland kan vi vara klara på
någon timme och ibland får man jobba på nat
ten för att ha något färdigt på morgonen. Ana
lyserna kan sedan samlas i en erfarenhetsbank.
Andra kan långt efteråt spela igenom övningen.
Det kräver ett långsiktigt tänkande och därför
så bör man tänka på att ny materiel ska kunna
leverera data till vårt system.
– För forskarna är det nyttigt att komma ut
i verkligheten. Vi måste vara nära det vi ska
hjälpa och förstå deras miljö och problem. Vi
måste ta med oss algoritmerna ut på fältet.
skelettet i mind

En skylt och blinkande varningsljus. Bakom utspelas ett unikt drama, där goda rutiner räddar liv.
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Andreas Nilsson är lärare på Sandöskolan.

”Skolan måste visa
    att den är effektiv”
andreas nilsson är brandingenjör och lärare

vid Sandöskolan och arbetar med att utveckla
övningar. Det är dyrt att öva så man vill ha
valuta för pengarna.
– Jag fick se en demonstration av detta verk
tyg och tänkte att det skulle vara något för oss.
Skolan måste ju visa att den är effektiv och att
den kund som väljer att öva hos oss får ut maxi
malt.
Under övningarna tittar Andreas Nilsson på
hur räddningsledaren taktiskt leder enheterna,
hur räddningsledaren organiserar på platsen och
hur han samverkar med polis och sjukvård.
Den avancerade tekniken börjar komma till
räddningstjänsten. Andreas Nilsson önskar ett
simuleringsverktyg för att styra branden.
Det kanske kommer om Mirko Thorstens
son och hans kolleger i algoritmsmedjan får
behålla glöden.

Mattias Johansson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) håller ordning på ettor och nollor.
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Konsten att fånga en insats

Vem sa vad till vem och var och
framför allt NÄR?

nätet

Videokamera

2

Mobiltelefon

Sammanställning av data
Tiden att sammanställa data beror på syfte och omfattning. Ofta kan en
genomgång efter insats hållas inom enstaka timmar.

ation

Digitalkamera

Blodtr.
Puls
Saltbalans
Temp

1

Övningen kan börja

Polis

11

01
00 01
1
0
1
0
10
01
00
01 010 010
01 101
0
0
01
01

Sjukvårds
tält

4

1. Klockan 09.45 kommer ett telefonsamtal
till SOS-alarm om att en eldsvåda brutit
ut i ett bostadsområde. Först på plats
är brandkår med räddningsledare
samt polis. Räddningsledaren
ser att det finns risk för
många skadade och i
värsta fall döda. En
kemisk fabrik ligger i närheten och kräver extra
uppmärksamhet.
Ambulans tillkallas.
Olycksplatsen spärras
av och områden för
skadade ses ut.

11

n

I

01

Ledningssystem
och simuleringar

01

Kommunikation

Brandkår



Efter genomgången kan analyserna
samlas i en erfarenhetsbank.

Räddningsledare

länder. Räddningstjänsten påbörjar livräddning med flera rökdykargrupper. Ett
stort antal skadade människor evakueras från
det brinnande huset och förs till ett sjukvårdstält
i väntan på transport till sjukhus.

Räddningsledare

. Efter att branden i huset släckts övergår insatsen
till en ren sjukvårdsinsats. Men plötsligt upptäcker
man att vindar fört med sig brinnande material till
ett närbeläget skogsparti. En våldsam skogsbrand
bryter ut och den kemiska fabriken är återigen
hotad.
allvarlig att han begär hjälp från försvarsmakten.
Genom en gemensam insats med helikoptrar
kan elden slutligen släckas.
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Gemensam utvärdering med deltagare

POLIS

2. Kl. 10.15. Flera ambulanser an-

4. En brandingenjör bedömer situationen så

130/50
82
120/88
38,2°

01

fo
Ambulans
Papper och
penna

Den kaotiska övningen är nu till stora
delar införd i databasen. Positionsangivelser, bildmaterial, telefonsamtal,
skaderapporter och allehanda uppgifter
ska nu kompletteras med manuellt införande av data från kameror, fickminnen och nedskrivna anteckningar.

Mindsystemets styrka är
att en analys och genomgång av övningen kan
hållas medan alla deltagare fortfarande är samlade.

rm

GPS-navigering

från

Den teknik som används för att samla in data är ofta modern men oftast inte särskilt avancerad. Datainsamlingen sker under själva insatsen och kan föras in i databasen automatiskt i samma ögonblick det
händer men kan också föras in efteråt. Det viktiga är att alla händelser har en exakt tidpunkt så att
informationen kan sorteras in på rätt ställe i systemet.

D ATA BA S

1
0
00 000
010 0 1 11010 11110 1 0
11 001 0 0 1 0 0
1 11010 11110
1
1
1
1
0
1
0
00
001
100 1111
11 00 1
11010
1
1
1
11

a
dat

Att fånga data

t

0
0 0 1 1 1 0 1 0 110
10
00
1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 00 010
0
0
1
10 0
00 011 01
1
101
0011
01
10
10 001 0 1 1 0
100
011
1 0 1 1001
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0100
1
11
1
0
0 1 1 0 1 1 001 00
011
1 1 1 0 100110
0
1
1
10 0 0 1 1 1 0
0
1
1
00
010
010
0 1 0 11100
10
0
0 1 1 1 0 1 0 0110100 010110
01 1 1 0
00
1
0
1
1
0
01
1001
00
10
1 1 0 1 0 011010
10
100
010
101
0
0
1
01110
0
1 0 0 1 1 0 100

Alla personer som räddas bokförs
noga och förs in i systemet.

Precis som när man spelar sällskapsspel som exempelvis Monopol, måste spelplanen vecklas ut.
Vid uppföljning av insatser handlar det om att klarlägga vilka problem som ska studeras och
vilka frågeställningar som är centrala för just detta ”spel”. Aktiviteterna och aktörerna måste definieras.
Detta är viktigt inte minst för att kunna bestämma vilka mätmetoder och mätinstrument som ska
användas för att fånga in data i fångstnätet

till

Att sätta upp spelplanen

da

Vid FOI har man utvecklat ett datorverktyg för rekonstruktion och utforskning av insatser, oavsett om de är övade eller skarpa.
110
10
Insatsen spelas in och kan åskådliggöras och analyseras i ett multimedialt presentationsverktyg. Här kan man visa hela
110 11110 1
1
0
händelseförloppet och analysera vad som fungerat bra och vad som kan göras bättre. Målet är att lyfta diskussionen
s e n10010110 110011101110 1001001100100
a
från vad som hänt till varför. För att lyckas med det måste mängder av data från insatsen fångas in.
a b 101101011100101 110110110 1000 100

Under övningen ska ett
stort antal döda och skadade
registreras.

D

AT

N
A

Klockan r nyckeln

T
Ä

Varje händelse har ett klockslag. Det är nödvändigt för att
sortera in alla händelser på rätt ställe.

Merutnyttjande av databasen
En väl dokumenterad insats med uppspelningsbart förlopp och
inkluderade erfarenheter kan användas till mycket mer:

- Efterföljande djupanalyser
- Erfarenhetsdatabas
- Utbildningsmaterial
- Planering av övningar
- Rapportering
- Presentation före övning
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Döden tillhör
livet. Tänker
man inte så, orkar
man inte med det
här jobbet.


Anna Guldbrand

Ambulanssjuksköterskan Anna Guldbrand är en av alla som deltar vid övningarna på skolan i Sandö.

Det brinner. Skadade skriker. Ett flygplan har störtat i skogen. Brandbilar med blåljus.
Det är bara övning, men ändå dramatiskt. Bilden av kaos känns verklig. En kvinna
från räddningsstyrkan kommer fram till mig, ser mig i ögonen och frågar hur jag
mår. Det är sjuksköterskan Anna Guldbrand. Hon tycker inte att det är ett kaos.
Av Jan-Ivar Askelin | Foto Martin Nauclér

”Man måste alltid kunna gå vidare i det här jobbet”
tt sortera upp skadade, triage, är var
dagsmat för mig. Min almanacka hem
ma är fullkletad med olika färgpennor.
Det är logistik för att få det hela att gå ihop.
Anna Guldbrand är ambulanssjuksköterska.
Hon kommer direkt från verkligheten till
några dagars övningar på Räddningsverkets
skola i Sandö mitt i Ångermanälven. Sedan
ska hon tillbaka till verkligheten igen. Hon
har ingen svårighet att spela med i övning
arna. Hon kan tala tröstande till en docka.
– Jag har varit med på olyckorna och vet att
det här händer och det är jättelätt att tänka
sig in i hur det är. Och när skademarkörerna
är så duktiga känns det som på riktigt. Man
måste öva för att få in det i ryggmärgen. Vis
serligen blir det en del övningstekniska kru
melurer. Det är mer folk på en övningsplats
än en riktig olycksplats.
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– Det är mycket sjukvård och teknik på en
olycksplats. Den största grejen är ändå mötet
med människor och kunna gå fram och pra
ta och bara fråga hur det känns. Som jag gjor
de med dig. Det är inte bara de som är ska
dade som behöver hjälp.
anna guldbrand övar för en verklighet som

är hennes vardag. Soldater övar för något som
de knappast kommer att uppleva. Realismen
i övningarna är påtagligt olika. Få kan före
ställa sig hur det känns att skjuta mot en an
nan människa. Men ambulanspersonalen vet
hur det är att dra fram en svårt skadad män
niska ur en bil.
Anna Guldbrand kan jämföra dessa bilder.
För hon har erfarenhet av båda.
– Jag gjorde min värnplikt 1988 som flyg
tekniker. Det låg nära verkligheten. Vi gjorde

i ordning flygplan och hängde på robotar. Vi
övade på krigsflygbaser. Vårt jobb var att i
fält hålla planen flygklara. Sedan blev jag of
ficer och fortsatte som flygtekniker. Då hade
verkligheten ändrats. Vi var alltmer sällan ute
på baserna och teknikernas uppgift var att
producera flygtid. Då försvann tjusningen
och jag började på Försvarets materielverk i
Stockholm och jobbade med flygsäkerhet.
så kom anna guldbrand till livets Krylbo vil

ket innebar vägen till Delsbo.
– Jag kommer därifrån. Vi bodde i lägenhet
i Upplands Väsby och jag fick vårt andra barn.
Vi ville bo i hus, men det hade vi inte råd med
i Stockholm så vi flyttade upp och jag blev
till min mans stora glädje hemmafru. Så gick
jag till arbetsförmedlingen och de sa att det
fanns jobb inom vården och skolan. Ambu

lans hade jag funderat på förut. Samtidigt upp
manades jag av en tjej att söka till deltidsbrand
kåren i Delsbo för att visa killarna att även
tjejer klarar av det.
Guldbrand blev deltidare på brandkåren.
– Jätteroligt, känns otroligt bra att kunna göra
en insats.
Deltidskåren fick hon ge upp när hon efter
treårig sjuksköterskeutbildning på distans i
Gävle blev ambulanssjuksköterska i Bjuråker
med hela norra Hälsingland som arbetsom
råde.
– Det gick inte att ha två jourjobb samtidigt.
Ibland åkte jag bara hem och bytte personsö
kare. Det var några jobbiga år. Två utbildningar
samtidigt, två barn och en man som reser som
säljare på Norrland.
Det kan till och med Anna Guldbrand hålla
med om.

Arbetet i sig är ju också påfrestande. Döden
är alltid närvarande.
– Döden är ett faktum som man måste leva
med. Där är kanske lätt att som vårdpersonal
ha någon idé om att man ska komma och räd
da människor. Fixar man inte det kan man ta
det som ett stort nederlag. Men döden tillhör
livet. Tänker man inte så, orkar man inte med
det här jobbet.
– Så måste man nog också tänka när man åker
utomlands som soldat. Folk dör. Så är det och
det är en del av vardagen.

– när jag kommer hem från jobbet frågar min
man om det varit jobbigt. Ja, för dem som var
patienter, men inte för mig. För mig var det en
helt vanlig dag. För även om jag kört en person
som bara stukat foten så var det jobbigt för den
personen.

Detta får man aldrig glömma, betonar Anna
Guldbrand. Jag kastas mellan olika scenarier.
Först en som är lätt och skadad och så pang,
tjong en dödsolycka. Och så någon har lite ont
i armen. Det blir som att spela golf. Varje slag
är ett nytt. Man får radera det som var innan.
Och du måste kunna ställa om dig så att du inte
fnyser åt den som har ont i armen. För det är
ju hemskt för den personen.
– Man måste hitta en balans. Att inte ta åt sig
för mycket och att kunna visa medkänsla. Det
är svårt och det kanske inte är något som man
lär sig utan har med sig. Vi som jobbar har tyst
nadsplikt och talar med varandra hela tiden.
Man får inte skydda sig med att bli cynisk.
– Ibland kan jag komma på mig med att skrat
ta timmarna efter en hemsk händelse. Då kan
jag tycka illa om mig själv. Men det ska jag inte
göra. Man måste alltid kunna gå vidare.
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Vare sig det gäller medeltiden eller vår tid är det förmågan
att tänka med omdöme som betonas. Så summerar Niklas
Granholm erfarenheten från en annorlunda forskarmiljö.
Tankesmedjan Rusi i London har sina rötter i imperiets
storhetstid. Här möts tankar och idéer från hela världen.
Av Jan-Ivar Askelin | Foto Elsa Quarsell

Mitt bland
tankesmedjor
vid Themsen
eorge Bush har varit här. Liksom Tony
Blair som bor om hörnet. Och nu har
även Niklas Granholm från Totalför
svarets forskningsinstitut (FOI) gjort det.
Vi talar om The Royal United Services In
stitute for Defence and Security Studies (Rusi)
som ligger mitt i maktens centrum på White
hall i London. En gång kärnan i imperiet.
Härifrån skickades expeditionskårer ut över
hela världen. Den globala utblicken finns kvar
i en stad som nu surfar på globaliserings
vågen.
Niklas Granholm har tillbringat drygt nio
månader som gästforskare i denna för honom
annorlunda forskningsmiljö. Han fick ett
skrivbord i ett multinationellt kontorsland
skap.
– Jag kände att jag behövde se något annat
och hade inte svårt att motivera värdet med
min närvaro. Härifrån kan jag mata hem saker
av intresse, bidra till Rusis verksamhet och
utveckla forskningsnätverket. Alla frågor av
säkerhetspolitiskt och strategiskt intresse dy
ker ju upp i London förr eller senare. Det är
bara att välja mellan dagens seminarier. Rusi
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har lunchföreläsningar och då dyker det upp
experter från ministerier, universitet, medi
erna, andra tankesmedjor och diplomatin.
Utrikes- och försvarsdepartementet ligger
knappt fem minuters promenad härifrån.
Dessutom ordnas större seminarier och kon
ferenser som varar i flera dagar.
av vad Rusi
uträttar. 40 personer håller ställningarna i
detta analytikertäta område. Det tänks myck
et vid Themsens strand. Chatham House är
en sorts brittisk motsvarighet till vårt Utrikes
politiska institut. I närheten ligger också det
prestigefyllda Internationella institutet för
strategiska studier.
– Det är läget som är avgörande. Rusi ligger
mitt i detta analyscentrum. På några minuter
kan man samla praktiskt taget vilka experter
som helst. Stora och små ämnen dyker upp
och man kan vara säker på att är de mest kun
niga och intresserade som samlas.
niklas granholm är imponerad

london är inte bara ett analyscentrum. Lon

don är också ett världsfinansiellt centrum och

Utblick över världem. Niklas Granholm
med samlad kunskap i ryggen.
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Vi bör fråga oss om nästa stridsgrupp som vi ska
sätta upp 2011 kommer att se ut som dagens.
Troligen inte. Kanske kommer vi se mer medverkan av
Niklas Granholm
marin och flyg.

inte så. Efter det kalla krigets slut har interna
tionell politik varit en sorts policymässig fors
ränning. Man försöker undvika närmaste sten
och möjligen lyssna om det finns ett vatte nfall
i närheten. Det är ofta mer reaktivt än genom
tänkt. Det finns verkligen en anledning att fun
dera på hur en försvarssektor ska se ut i en så
annorlunda värld. När kalla krigets vatten sjun
kit undan ser man stenarna som man tänkt bort
förut. Å andra sidan är det svårt att ändra sto
ra organisationer utan att slänga ut alltför många
barn med badvattnet.

nu är det verkligen fart. Alla är här. Det är här
de stora affärerna görs. I Londons City arbe
tar 350 000 personer och de står för en fem
tedel av Storbritanniens samlade företagsskatt.
Boendekostnaderna i London har tredubblats
på tio år.
– London är en världsstad och det är dyrt
att leva här. De yngre analytikerna vid Rusi
har svårt att få råd att bo i innerstaden. Det
är inte ovanligt att man reser ett par timmar
till arbetet. En annan påtaglig förändring är
det stora inflödet av människor efter den
senaste EU-utvidgningen. På två år har unge
fär 600 000 människor kommit hit från östra
Europa. Majoriteten är polacker och det tycks
gå bra för de flesta.
– Vi svenskar tror att vi känner det här lan
det. Bara i London lär det bo 40 000 svenskar.
Vi tittar på brittiska tv-program, men har nog
inte riktigt förstått hur snabbt Storbritannien
och särskilt London förändras.
också att historia
är viktigare i Storbritannien än hemma och
att många av dagens mönster har trådar myck
et långt bakåt i tiden.
Och mitt i denna förändringens stad ligger
Rusi som ett arv från imperiets storhetstid.
Rusi grundades av hertigen av Wellington och
Napoleons besegrare, som ville studera sam
verkan mellan land- och sjöstyrkor. Till en
början höll man till i enklare lokaler innan
man flyttade till Whitehall och fick kungligt
beskydd. I dag är Rusi ett av de ledande insti
tuten i Europa på strategiska studier, militär
teknologi, civilförsvar och militärhistoria.
När det hålls konferenser är amerikanerna
självskrivna. Sedan ska det vara någon röst
från kontinenten som Tyskland eller Frank
rike. Och så något mer udda. Gärna skandi
naviskt, och då gärna Sverige som har ett in
ternationellt rykte för annorlunda militärtekniska lösningar.
– Jag har sedan ett årtionde då och då besökt
niklas granholm nämner
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så understryker
Niklas Granholm att det finns kvar mycket av
det gamla i den nya världen. Även om det ser
lite annorlunda ut.
– Vi har en del av Europa som bygger på öppen
het och gemenskap. Och så har vi Ryssland som
är närmast 1800-talsmässigt i sitt tänkande.
Ryssland är i dag auktoritärt och det kan gå
ännu värre. Kanske får vi ett alltmer integrerat
Västeuropa och någon sorts nygammal variant
av Tsarryssland som flyter på pengar från olja
och gas. Men det är inte det gamla Sovjetunio
nen som kommer tillbaka. Och det kan inte bli
någon återgång till det gamla svenska territo
rialförsvaret.
Niklas Granholm menar att det inte är så en
kelt som att välja mellan ett nationellt försvar
och internationella insatser.
– Under de närmaste fem åren kommer det
att handla om att väga resurser för de interna
tionella insatserna mot resurser för regionala
uppgifter.
Detta ska, enligt Niklas Granholm, inte tolkas
som en kritik mot tankarna bakom den nordiska
stridsgruppen (NBG) om vilken Niklas Granholm
skrivit en analys i en av Rusis tidningar. Niklas
Granholm ordnade även så att brigadchefen Karl
Engelbrektson kom på seminarium till Rusi och
lockade en i dessa sammanhang stor publik.
– Vi bör fråga oss om nästa stridsgrupp som
vi ska sätta upp 2011 kommer att se ut som
även om världen förändras

Rusi och FOI:s säkerhetsforskare är kända
här, så de anser väl att det kan finnas något vi
kan bidra med. Det som jag själv har lärt mig
är bland annat att det inte presenteras några
patentlösningar på de problem som diskute
ras. Vare sig det gäller medeltiden eller vår tid
är det förmågan att tänka med omdöme som
betonas. Vi kan lära oss av andras misstag.
Niklas Granholm säger att nu när de inter
nationella insatserna spelar en allt större roll
för försvaret så kommer det nog att krävas en
både djupare och bredare kunskap om inter
nationella förhållanden.
– Många frågor kommer emot oss med en
större hastighet än vad vi räknat med. Frågan
är då hur väl vi är rustade för detta. När för
svarsforskningen nyligen utreddes föreslogs
att delar av den säkerhetspolitiska verksam
heten vid FOI skulle läggas ned. Nu blev det

När de internationella insatserna spelar
en allt större roll för försvaret kommer
det nog att krävas en både djupare och
bredare kunskap om internationella för
hålanden, säger Niklas Granholm, säker
hetsforskare vid FOI.

dagens. Troligen inte. Kanske kommer vi att se
mer medverkan av marin och flyg.

Lästips

framtiden för eu : s stridsgrupper är inte okom

Underlying Dynamics, Military and
Political Challenges
Av Niklas Granholm
och Pål Jonson
Utgiven av Totalförsvarets
forskningsinstitut, mars 2006
Rapportnummer:
FOI-R–1950-SE

plicerad.
– Några ökade försvarsanslag kan man inte
räkna med i Europa, som jag ser det nu. De
forna öststaterna som nu är EU-medlemmar
har särskilt svårt att få försvarspengarna att
räcka och där anser man lite förenklat att Nato
ska sköta kriget och EU-krisen. Ju längre öst
erut man färdas i Europa, desto mer betonas
vikten av ett territoriellt försvar och desto vik
tigare är den transatlantiska dimensionen.
– Ett närmare samarbete mellan EU:s strids
grupper och Natos nya insatsstyrkor, Nato Response Force, kunde vara ett sätt att vårda länken
till USA, hantera försvarsanslagen och minska
skepsisen till EU:s militära del. Men det blir
inte lätt att hitta en samstämmighet om detta
i Bryssel mellan EU och Nato, säger Niklas Gran
holm.

n EU-Battlegroups in Context.

instämmer i synen att den
nordiska stridsgruppen i någon mening betyder
att vi går in i en ny och riskfylldare värld, men
säger samtidigt att steget in i den nya farliga
världen togs redan 1994 i Bosnien.
– Tidigare hade insatserna med vissa undan
tag varit tämligen stabila. En soldat med blå
hjälm i ett torn med en kikare. När vi kom till
Bosnien blev läget annorlunda. Vi var inte läng
re bara observerande och rapporterande. Krig
förande parter såg oss som en del i konflikten.
Därmed ställdes nya och svåra frågor. Hur ag
gressiva ska vi vara? Vilken utrustning ska vi
ha? Kan vi minska våldet genom att själva ta till
våld? Det är bra att det nu, redan innan NBG
ställs i beredskap under första halvåret 2008,
från högsta håll påpekas att förluster inte är
uteslutna. Å andra sidan får det inte tolkas som
att vi slappt bör acceptera förluster.
–Riskfritt är det inte. Och även de bästa pla
ner kan slå fel.
niklas granholm
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Synpunkten

Tema Skarpa uppdrag

”Det känns som om man är
    på en annan planet”
tv-serien ”Life on Mars” vaknar en nutida brittisk
polis, efter en bilolycka, upp år 1973. Genom tids
resan kontrasterar tv-serien effektivt nutid och då
tid ifråga om exempelvis rättssäkerhet, polisvåld, kår
anda, teknologi, mode och kvinnosyn. Seriens titel
uttrycker polisens upplevelse av England år 1973 –
det känns som en annan planet.
Överförd till Försvarsmakten ställer vi oss frågan
vilka intryck en svensk officer från år 2038 skulle få
av att förflyttas till år 2007? Skulle känslan av häpnad
bli mindre än polisens i ”Life on Mars”?
hur kommer framtiden att uppfatta …

… att officerare år 2007 kunde välja bort att genom
föra skarpa insatser?
n … att erfarenheter från internationella insatser inte
tillmättes något avgörande värde vid befordran eller
lönesättning?
n … att två års internationell tjänstgöring ansågs
mindre professionellt meriterande än en ettårig kurs
i Sverige?
n … att forskning om erfarenheter från internationell
tjänst hade svårare att få resurser av
Försvarsmakten än inhemsk genusforskning?
n … att svenska officerare utbildades avskilda
från universitetsvärlden?
n … att majoriteten nyutnämnda överstar saknade
erfarenhet av internationell tjänstgöring?
n … att ingen av generalerna i Försvarsmaktens hög
sta ledning hade erfarenhet av internationell trupp
tjänst?
n … att en teknisk officers civilingenjörsutbildning
ansågs betydligt mindre meriterande än en hälften så
lång militär teknikutbildning? samt …
n … att splitterskyddade fordon påstods förhindra eta
blerande av goda relationer med lokalbefolkningen?
n

exemplen kan göras fler. Försvarsmaktens uppgifter

befinner sig i förändring, drivna av Sveriges ambitio
ner inom EU. Mycket har förändrats inom Försvaret
kan man tycka, men många grundläggande struk
turer förblir oförändrade. Ska Försvarsmakten
förändras från utbildningsförvaltning till en
internationellt ”insatt” organisation följer att
resurser, statuspositioner och karriärmöjlig
heter påverkas. Välplacerade organisatoris
ka aktörer ser dock sannolikt liten potenti
ell vinst, men desto mer att förlora, i en
faktisk omfördelning av dessa resurser,
statuspositioner och karriärmöjligheter.
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Den förändringströghet som det
talas om i dag
finns inte. I stället
är det en kultur
som förvaltas av
karriärsystem.För
att bryta detta
måste man först
förändra premisserna för besluts
fattandet. Det skriver fyra kaptener
och forskare på
Framsyns debatt
sida Synpunkten.

”För den politiska
eliten är det självklart
att gynna sina egna”

ÖB har tydligt uttryckt önskan att förändra För
svarsmakten, men har gjort en halvhalt inför myten
om ”kultur- och förändringströghet”. ”Kulturer är ab
strakta och tar lång tid att förändra”, säger expertisen.
Men för att förändra människors handlande behöver
man inte börja med att förändra ”kulturen”, det räcker
med att förändra premisserna för deras beslut, hand
lingar och vägval.

”förändringströghet” inom en organisation
består mindre av ”tröghet”, än av motstånd. Vilka har
mest att förlora på en ominriktning av Försvarsmak
ten? Försvarsmaktens kultur existerar inte fritt svä
vande från de karriärsystem som tillskriver kompetens
och värde, som tilldelar grader, status och belöningar.
Tvärtom reproducerar dessa system den befintliga
kulturen, bland annat genom att belöna officerares
statsförvaltningsarbete med högre militär grad och
högre lön än truppofficerares arbete. Kulturen blir
synlig i system som fördelar status och belöningar.
utåt är det få organisatoriska aktörer som ifråga

sätter ÖB:s förändringsinriktning. De flesta säger sig
vara för förändring. Granskar man aktörers beslut
lyser emellertid förändringsambitionen betydligt
svagare. I aktörers faktiska handlande blir skillnaden
mot retoriken ofta betydande. Tal och utspel i en rikt
ning, kan kombineras med beslut och handling i en
annan. På den retoriska nivån och i pr-materialet
handlar det just nu mycket om förändring av För
svarsmakten. Hur ser besluten ut? Och hur ser det ut i
faktisk handling?
Redan i dag finns det officerare inom Försvarsmak
ten som ibland undrar om de inte är på Mars.
Kapten Magnus Brodén, Markstridsskolan
Kapten Robert Egnell, Dept of war studies,
King’s college London
Kapten Peter Tillberg, Kungliga tekniska
högskolan och Försvarshögskolan
Kapten Karl Ydén, Handelshögskolan
vid Göteborgs universitet och
Försvarshögskolan

Planeten Mars. foto : nasa

Från pansarövningar på Revingehed till de diplomatiska salongerna. Magnus Jörgel har gjort en egen resa samtidigt som
Försvarsmakten gjort sin. De ständiga storövningarna har förbytts mot en liten skarp verksamhet. Det talas nu allt mer om
att Afrika blir nästa uppdrag. Man kan säga att här möts Magnus
Jörgel och försvaret igen. För Magnus Jörgel ska doktorera på
Afrika, konflikter och etnicitet.
Av Jan-Ivar Askelin | Foto Martin Nauclér
ag hade från början inte ens en tanke på att
bli officer, säger Magnus Jörgel. Möjligen
reservofficer.
När han gjorde lumpen i början på 1980-ta
let blev han och några kamrater tillfrågade om
de inte ville bli riktiga officerare.
– Ja, varför inte? Det var ju kul och bra betalt.
Och en ny sorts officer skulle skapas. Det blev
mer teori än tidigare. Soldaterna skulle moti
veras och inte kommenderas. Massor av böck
er och jättespännande. Så kom jag tillbaka till
vardagen. Det var stridsvagn S, balkbro 2 och

patron ur. Böckerna hade sjunkit undan, men
livet lekte. Allt det som kompisarna fick betala
för fick jag betalt för. Hoppa fallskärm, paddla
kanot, vara i fjällen.
I mitten av 1990-talet hade världen föränd
rats. Kalla kriget var slut, liksom det första Irak
kriget. Magnus Jörgel skickades till USA på
kurs.
– En del av mina kurskamrater hade fört be
fäl i Irak. Jag upptäckte att det fanns en värld
utanför Revingehed och jag jobbade en tid på
svenska ambassaden i Washington.

några år senare. Chefsprogram vid Försvars
högskolan. Vägen mot de högre befattningarna
låg utstakad. Men skulle han följa den?
– Det var första gången i försvaret jag kom i
kontakt med högre studier. Jag skrev en uppsats
om det intellektuella kapitalet. Jag träffade
Christopher Dandeker vid King´s College i Lon
don. Uppmuntrad av forskare vid Försvarshög
skolan som Alice Weibull, Torsten Björkman
och Bo Huldt for jag till London och tog en
masterexamen i säkerhetspolitik. Min slutupp
sats handlade om etnicitet. Detta ämne hade
nu fascinerat mig och jag blev tillfrågad om jag
inte skulle fortsätta att studera etnicitet på hö
gre akademisk nivå. Och det var första gången
jag hörde talas om Försvarsmaktens doktorand
program. Det startade i spåren av ubåtsjak
terna. Försvaret ville ha egna experter och ut
bilda sina egna ingenjörer. Nu har det svängt
till ämnen som etnicitet och Afrika. Det är den
nya verkligheten för försvaret.
sedan 2002 sitter nu Magnus Jörgel på Försvars

högskolan som doktorand och forskare vid
militärstrategiska institutionen och pluggar
Afrika. Men han är inte ensam. Och i år gick
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Ministrarna var
inte ovilliga att
skryta om vad de gjort
och tala nedsättande om
andra grupper.
Magnus Jörgel

”Genom att säga till en grupp att den missgynnas i förhållande en annan grupp är det öppet för manipulationer”, säger forskaren Magnus Jörgel.

bilden bekräftad av hur man söker stöd hos
olika grupper och delar ut belöningar. Ordet
etnisk rensning nämndes inte.
begreppet etnicitet är både enkelt och kompli

Begreppet etnicitet är både enkelt och komplicerat, enligt Magnus Jörgel. Etnicitet kan vara att man är
den man är och inte kommer ur det. Etnicitet kan också vara en social konstruktion.

lärarresan till Afrika. På institutionen sitter
Magnus Jörgel och andra och skriver på en hand
ledning för kommande Afrikaförband. Det blir
som en mobiliseringsplan för internationella
insatser.
– När jag skulle bestämma mig för min av
handling var inte Afrika självklart. Försvars
makten tyckte nog att jag skulle satsa på Balkan.
Men där var så mycket redan gjort. Och för
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britterna är Afrika fortfarande enormt stort.
Och så hade jag en pojkdröm kvar om elefan
ter och savannen.
Vid den tiden var Sierra Leone de svarta rub
rikernas land. Konflikten förklarades vara etnisk.
Därav det grymma våldet. Magnus Jörgel nöj
de sig inte med den förklaringen utan åkte till
Sierra Leone och intervjuade ledarna.
– Det var visserligen fred, men jag upplevde

det som ganska krigsliknande. Jag var väl gan
ska naiv denna första resa. I London trodde
man inte att jag skulle få eliten att berätta om
hur de manipulerat grupper i landet för sin
egen vinnings skull. Men det gick bättre än jag
väntat mig. Ministrarna var inte ovilliga att
skryta om vad de gjort och tala nedsättande om
andra grupper. Jag talade också med människor
som verkat bakom det stora skeendet och fick

cerat. Magnus Jörgel, som talar äkta skånska,
tar ett eget påhittat exempel med skåningar och
samer som är i konflikt med varandra.
– Man säger att konflikten är etnisk. Men skul
le det innebära att skåningar inte gillar samer
därför att de är samer och vice versa? Nej, skå
ningarna gillar inte samerna därför att renarna
äter upp deras gröda. Eller samerna tycker att
det är för många skåningar i parlamentet. Eller
någon grupp uppfattar att den andra får förtur
till utbildning. Bakom den påstådda etniska kon
flikten finns det andra orsaker.
– Etnicitet kan vara att man är den man är
och inte kommer ur det. En skåning är en skå
ning. Som i och för sig kan bli stockholmare.
Men är man svart så är man. Etnicitet kan ock
så vara en social konstruktion. Jag kan vara
skåning på måndagen, europé på tisdagen och
slaktare, moderat och så vidare.
Magnus Jörgel tror att sanningen ligger nå
gonstans mittemellan. För vissa på Balkan är
dock slaget vid Trastfälten en viktig händelse.
Som slaget vid Lund för en del skåningar.
– Det finns många olika sätt att definiera et
niska grupper. I huvudsak brukar man prata
om religion, språk och varifrån man kommer.
Men om det är så menar jag att golfare är en
etnisk grupp. De har ett eget språk, egna ty
piska kläder som inte står folkdräkten efter,
egna ritualer, ett avgränsat geografiskt område
där man inte släpper in andra.
– I själva verket är det ganska enkelt att dela

in världen i etniska grupper. I idrotten sker det
varje dag. Vi har skidåkare, cyklister, fotbolls
spelare. Man kan byta etnisk grupp och det kan
vara mer eller mindre svårt. Det betyder i sin tur
att begreppet är ganska löst i kanten. Och då är
det öppet för manipulationer. Man kan säga till
en grupp att den missgynnas i förhållande till
en annan grupp. Det är därför som begreppet är
så vanligt i Afrika, därför att det är ett naturligt
sätt att styra ett land. Den lilla eliten turas om
vid makten och maktbasen är grupperna inunder
som måste hållas på ett bra humör. De ska ha
det lite bättre än andra grupper.
magnus jörgel säger att hans forskning visat

att den politiska eliten tycker att det är självklart
att gynna sina egna. Den enda säkra maktbasen
är den egna gruppen. Den kan vara familjen,
byn, regionen.
– Och så kan man ibland lyfta in andra grup
per utifrån för att få ökad makt. I Afrika vill
man inte kalla konflikter för etniska därför att
de då i väst uppfattas som blodiga och svår
lösta. Konflikterna är inte etniska utan handlar
om en kamp mellan partier, regioner, motsätt
ningar mellan stad och land, mellan bönder
och affärsmän och så vidare.
Konflikterna kan vara komplicerade. Lojali
teter kan skifta över en natt. Magnus Jörgel
säger att det mönstret passar dåligt in i västs
krav på att konflikter ska vara enkla och gå
snabbt att lösa.
– Det finns ett kvartalstänkande även i säker
hetspolitiken. Väst vill snabbt kunna skilja på
goda och onda och satsa på rätt häst. Om man
tror att striden står mellan blåa och gröna så
stödjer man de blåa därför att man tycker att

deras värderingar mest liknar våra. Men de blå
i ett land kan ha bindningar till blå i ett annat
land som vi inte gillar. Det är lätt att hamna i
dåligt sällskap. Och det är därför som antropo
logiska studier blir så viktiga. Ser vi inte rörel
serna bakom kulissen kan vi satsa på våra kom
mande fiender. Som USA i Afghanistan när man
stödde de islamiska krigarna mot Sovjetunio
nen.
– I Sierra Leone har väst ensidigt ställt sig
bakom Ahmad Tejan Kabbah som knappast kan
sägas ha ett rent samvete. Den politiska led
ningen är extremt korrumperad och man för
söker att roffa åt sig så mycket man kan under
den tid man har makten. Sierra Leone har stän
digt gått bakåt. Vägar, skolor och sjukhus kan
bestå av motsättningar mellan olika grupper
och intressen och då har vi ännu inte talat om
rebellerna, säger Magnus Jörgel. Efter kriget ska
krigaren pacificeras. Om vi tror att det räcker
med att utbilda honom till snickare och ge ho
nom en hyvel har vi gjort det lätt för oss. För
efter några år kommer en etnisk manipulatör
och knackar på hos snickaren och säger att han
därborta som inte kommer från din trakt har
en hammare också. Om du tar hans hammare
så tittar jag bort. För bakom det hela finns ut
ländska intressen som säljer hammare.
– Hur ska EU förhålla sig till det? Eller alla
länder som säljer vapen i Afrika. Vi har fått
vapnen från landet x och därmed har vi fått
tillstånd av landet x för vad vi gör. Då säger
EU-styrkan att så får man inte göra. Vi kommer
från Sverige.
– Den situationen kan vi hamna i. Vi måste
åtminstone kunna ringa hem och fråga vad det
är som sker.
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Från ordning och reda till kaos

Afrika konflikternas kontinent
Konflikter i Afrika präglas av att de är långvariga, ofta mycket blodiga, spiller över landgränser. Konflikterna
brukar oftas kallas etniska. Men ett närmare studium visar att det är mer komplicerat än så. Nedan visas
några exempel på aktuella konflikter, med betoning på fallet Sierra Leone som i många fall är en typisk
afrikansk konflikt. Ett rikt land med stora orättvisor i händerna på utländska intressen.

Svenska soldater kan nästa år med kort varsel skickas till ett oroligt land. Konflikten som hemma i Sverige tedde sig tämligen
begriplig visar sig vara snårigare än man trott. Motsättningar och maktspel bedrivs på olika plan. För att komma på rätt spår
mot den sanna bilden av landet måste soldaterna vara bra förberedda och få stöd under insatsen. På några dagar ska de
flyttas från vardagens ordning till
den nya verklighetens kaos.

Tunisien

Marocko

Sudan, Tchad, Uganda

Afrikas horn

Staten stöder etnisk rensning
Arabisk och afrikansk kultur
krockar
Olja
Mauritanien

Niger

Eritra

Gambia
Elfenbenskusten

Tchad
Nigeria

Guinea

Ekvatorialguinea

Ghana

Sierra
Leone
Liberia

Togo
Benin

Kamerun

Gabon

Sierra Leone & Liberia

Demokratiska
republiken
Kongo

Korruption
De ungas brist på framtidstro
Diamanter
Sierra Leone blev självständigt från Storbritannien
1961. Sedan 1991 har ett inbördeskrig mellan regeringen och Revolutionära enhetsfronten (Revolutionary United Front, RUF) resulterat i tiotusentals
döda. Mer än två miljoner människor (över en tredjedel av befolkningen) har flytt. Denna långa konflikt kan nu vara nära en lösning. FN har fredsbevarande styrkor på plats, Världsbanken har bidragit
med pengar och man har demobiliserat och avväpnat både RUF och andra grupper. I maj 2002 hölls
allmänna val. Sierra Leone är rikt på diamanter, en
faktor som är en del av konflikten. Inkomstskillnaderna är stora. Två tredjedelar arbetar inom jordbruket. För tio år sedan var 70 procent av den
vuxna befolkningen analfabeter. 7 procent av
befolkningen är smittad av aids.

•religion
•etnicitet
•grupper
•maktspel

På jakt
efter sanningen

Rwanda

De stora sjöarna

Burundi

Rwanda, Demokratiska
republiken Kongo

Malawi

Folkmord
Rovdrift på råvaror som
timmer och koltran.

Angola
Zambia

Mocambique

Nationalitet

Zimbab.
Namibia
Botswana

Zimbabwe
Politisk statskollaps
Mark och jordbruk

Swaziland
Lesotho
Sydafrika

Bilden klarnar

Ökad förståelse

Nytt läge

De viktigaste aktörerna verkar passa bra
in i excelarkets kolumner av goda och
onda. En tidtabell för konfliktens lösande
verkar rimlig.

Väl på plats blir bilden tydligare.
Det är inte fullt så enkelt längre
att dela upp lägren. Det finns
kopplingar mellan onda och goda.

Mer analys och omvärldsbevakning visar
på konfliktens fulla dimension. Det finns
utomstående intressen som storföretag,
stormakter, rebeller och så vidare.

Det finns ett myller av kopplingar som hela
tiden skiftar beroendet på läget. Detta är
den sanna och komplexa bilden som
endast kunskap och forskning kan ge.
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Kenya

Första intrycket

Goda

Somalia

Etiopien

Centralafrikanska
rep.

go

Västafrika

Handbok
UTLANDET

Djibouti

Sudan

a

Guinea
Bissau

Mali

Klansamhället möter
modern tid
Regional frigörelse
Religion

Egypten

Ug
an
d

Senegal

Etiopien, Somalia

Libyen

Kon

Med en för uppdraget framtagen
handbok skulle en soldat på internationell insats
vara bättre rustad att avkoda det spel av politiska, kulturella,
religösa, etniska, och ekonomiska intressen
som snabbt kan förändras under uppdragets gång. Den som är en värdefull
samarbetspartner i början av insatsen
kan visa sig ha blivit en motståndare
när det är dags att åka hem.

Grafik: Martin Ek ”martin@eken.nu”

Algeriet

Folkslag A

Stadsbor

Äldre

Folkslag A

Stadsbor

Storföretag

Äldre
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Projekt:
Döden

I krig dödas soldater. Och soldater dödar. För ett land som haft fred i flera
hundra år känns detta fjärran. Samtidigt är Sveriges överbefälhavare tacksam för varje dag som går utan att det hänt något i utlandsstyrkan. För det
är farligt att vara där ute och farligare blir det. Äntligen forskas det om hur
försvaret ska hantera våldet och förluster. En av forskarna är Eyal Ben-Ari,
socialantropolog och före detta officer i Israel. Han betonar hur viktigt det är
att erfarenheterna från internationella uppdrag tas tillvara inom försvaret.
tas tillvarAv Jan-Ivar Askelin | Foto Martin Nauclér

Tabu att tala om riskerna inom försvaret
m död och militärt våld talar man ogär
na. En fotboll eller en politisk fråga kan
vara ”död”, och en hockeymatch avgöras
i ”sudden death”. Men militärt våld, död, trau
man och invalidisering talar vi mer sällan om,
liksom om krig.
Det kan möjligen vara priskrig på bredband
och ”nu är det krig” i slutspelshockeyn. Men krig
med död och lemlästning gör sig bäst på bio.
Vår enda myndighet som ska behandla des
sa frågor är inte så annorlunda jämfört med
resten av samhället. I soldatinstruktionen är
inte döden särskilt närvarande. När ett gäng
20-åringar dödar ett annat gäng 20-åringar på
några sekunder kallas det för eldöverfall. En
spränggranat riktad mot människor ger ”verkan
i målet”.
Ett forskningsprojekt med arbetsnamnet ”Den
militära organisationen och döden” väcker i
dagens militärorganisation ingen större entu
siasm. Trots flera års försök fick projektet inga
pengar av Försvarsmakten (”behov saknas”),
innan utbildningsinspektör Bengt Axelsson mot
slutet av 2005 anslog pengar. Projektet leds av
Karl Ydén, reservofficer med erfarenhet av in
ternationell tjänst, som tagit hjälp av såväl in
hemsk som internationell expertis på området
militär professionalism och våldsutövning. Pro
jektets första rapport bär det för Försvarsmak
ten talande namnet Bringing Violence Back In;
problem förknippade med faktisk våldsutöv
ning har nu fått större aktualitet.
man kan ju fråga sig varför militären ska bör

ja intressera sig för döden nu när kalla kriget
är över och nästan glömt. Svaret är givetvis att
svenska förband redan nu vistas i farliga mil
jöer och den nordiska stridsgruppen, som är
klar nästa år, är utrustad och utbildad för strid.
Den paradoxala situationen är således att det
tänkta ”Kriget” är avskrivet, men att sannolik
heten har ökat att svenska soldater och office
rare faktiskt antingen dödar andra eller dödas
själva.
När vi tänker på döden och svenska soldater
är den första bilden en svensk som dödats i

strid. Men projektet kring militär våldsutövning
omfattar mycket mer än så. Den svenska solda
ten kanske har förlorat sitt liv på grund av en
kamrats slarv. Eller den svenske soldaten har
dödat någon som utpekats som en fiende. Han
kanske går fram till den döde och ser att det är
en pojke, också med vapen i hand, i hans egen
ålder eller till och med yngre, och av tröjan att
döma håller han på samma engelska fotbollslag.
Den som utpekats som en fiende kan också vara
en oskyldig kvinna som inte alls hade med stri
derna att göra, utan var en person som soldaten
var där för att skydda.
i dagens konflikter. Allt
det här måste enskilda soldater och den mili
tära organisationen vara beredda att hantera.
Hur gör en organisation det när den inte har
några krigserfarenheter? Hur gör den om de få
erfarenheter av våldshantering som finns inte
tas tillvara på ett tillräckligt bra sätt?
Pansarslagens och sjöslagens tid är förbi. En
del hävdar att det traditionella mellanstatliga
kriget som fenomen också är förbi, och att det
har ersatts av något annat. Något blodigt, grymt,
gränslöst, laglöst och kaotiskt. Den brittiske
före detta generalen Rupert Smith kallar det
krig bland befolkningen; war amongst the people.
Det kriget kräver ett annat kunnande; det hand
lar om att kunna hantera våld, och samtidigt
vinna hjärtan och lägga grunden för långsik
tiga politiska målsättningar. Amerikanerna i
Vietnam gjorde misstaget att tro att kriget var
ett traditionellt industrikrig. Men en militär
överlägsenhet kan inte framkalla en kulturell
förändring.
allt det här händer

har dödandet blivit mer per
sonligt än vad som förutspåddes i debatten om
det högteknologiska försvaret. Dödandet sker
ofta på nära håll, i städer och byar. Kanske i
vardagsrum och trappuppgångar. Chefer och
soldater har ibland bara bråkdelar av en sekund
att fatta viktiga beslut. I det nya kriget skjuter
soldater mer än förr. I andra världskriget sköt
20 procent av soldaterna. I Vietnam nästan alla.
i detta nya krig

Fler soldater drabbas nu av sina minnen. Fallen
av posttraumatisk stress ökar.
Det bästa sättet att förbereda dem som ska
åka ut i denna värld är att de får ta del av erfa
renheterna från dem som redan varit där. Det
handlar mycket om tyst, praktisk kunskap. Den
som inte kan läras ut i böcker eller av simule
ringar.
I denna värld kan det vara strid i ett kvarter,
upplopp i ett annat och en humanitär insats i
det tredje. Allt på en gång. I detta krig kan den
enskilde soldaten hamna i FN:s säkerhetsråd
innan dagen är slut. Man talar om den strate
giska korpralen. En felriktad granat, dödade
barn, förtroendet är förlorat och hela den in
ternationella insatsen äventyrad. Det är ett
enormt ansvar som läggs på den menige i ledet.
En helt annan situation jämfört med att vara
en av en miljon andra gråa.
Den grå massan hade dock det egna folkets
stöd. Nationens självbestämmande och existens
stod på spel, och då fanns tolerans ifråga om
”förluster”, d v s dödade soldater. Stödet för att
skicka ut soldater på farliga uppdrag i djupas
te fred är svårare att förutsäga, i synnerhet om
ett antal blir dödade.
organisation kan sägas ha
två sidor, som ett janusansikte. Den ena sidan
sysslar med utbildning och administration;
frånsett egentlig stridsutbildning är det inte
mycket som skiljer Försvarsmakten från andra
myndigheter eller större organisationer. Det
utförs skrivbordsarbete, hålls möten och pro
duceras dokument som budgetar och jämställd
hetsplaner. Logiken präglas av planering, ad
ministration, handläggning, samverkan och
omvärldskontakter. Militären smälter så bra in
i civilsamhället att man mentalt kommer när
mare det än den våldsuppgift man ska förbe
reda sig för. Höga flygofficerare har bättre kon
takter med flygindustrin än med sina
vapenbröder i skogen och på havet. Officerskar
riärer görs inte i fält utan i den politiska mak
tens salonger.
Metoderna för att sköta denna förvaltnings
en modern militär
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Torrsim och djupa vatten
Den militära organisationen har ett janusansikte. Den är samtidigt en fredstida förvaltning respektive utbildningsorganisation och sysselsatt med skarp insats. Organisationen präglas dessutom av två olika logiker: konflikt respektive samverkan.
Modellens fyra kvadranter representerar olika aspekter av Försvarsmakten.
Hur ser relationerna mellan dessa kvadranter ut? Mellan truppare och stab i Sverigerespektive i internationella insatser? Mellan skarpa
insatser och stridsutbildning respektive ledningsträning? Var ställs störst krav på militär professionalism? I vilken kvadrant får misstag
störst konsekvenser? Var ligger den största organisatoriska makten? Vilken sorts tjänstgöring och vilken kompetens premieras mest
karriärmässigt? I vilken kvadrant hamnar de största forskningsanslagen?

Det militära fredsetablissemanget
Stridsutbildning, stabs- och ledningsövningar,administration, förvaltning

Konfliktlogik
Syftar till våldsutövning.
Präglar stridande
enheter, och är unik för
militära organisationer.

Stridsutbildning/"Krigets krav"

Den militära organisationen
i aktion
Skarpa uppdrag

Faktisk våldsanvändning

Samtidigt som Sverige lever i den djupaste fred utan något
militärt hot är överbefälhavare Håkan Syrén tacksam för var dag
som går utan några allvarliga tillbud i försvarets insatsstyrka.
Vid Folk och försvars konferens i Sälen markerade flera inflytelse
rika personer att de internationella insatserna kan kräva liv.
Framsyn har talat med några av dem.

”Frågan är inte om utan när någon stupar”
– vi är ute i världen i om
råden där det råder mer
komplicerade konflikter än
vad vi varit med om tidi
gare. Det är inte frågan om
utan när någon stupar. Det
kan inte förtigas. Vi har ett
moraliskt ansvar att tydlig
göra vad som gäller för de
Mikael Odenberg,
msom ställer upp.
försvarsminister
– Jag har vid flera tillfäl
len sagt att vi måste vara beredda på att det
internationella engagemanget kan kosta liv. Vi
har tidigare inte talat om dessa saker därför att

vi haft fred väldigt länge och att mycket som
rört försvarssektorn varit på lek. Talar man med
en medelålders finländare så har han en farbror
som stupat. Avståndet till den realiteten är
mycket längre för oss. Därför är det viktigt nu
att klargöra detta. Både för dem som söker sig
till utlandsförbanden och för att det ska finnas
en insikt hos svenska folket.
– Med den nordiska stridsgruppen vet vi ju
inte ens om den kommer att användas. Om den
gör det vet vi i förväg inte vart den ska skickas.
Och det är nytt för oss. Den kan sättas in i
s ituationer som ligger högt upp på konflikt
skalan.

”Fredsbevarande arbete är inte ofarligt”
– det har alltid varit ris

Samverkanslogik
Syftar till legitimitet och
fungerande relationer
med vänliga (alt. icke
våldsamma) element.
Denna logik skiljer sig
inte från civila
organisationers.

Förvaltning, administration,
stabsövningar

Lednings-/stabsarbete och
samverkan i faktisk insats

kabelt att engagera sig i
fredsbevarande operatio
ner. Vi har haft 80 000 i FNtjänst och ett antal av dem
har mist livet. Det är ingen
ofarlig verksamhet. Det är
viktigt att vi inte blir be
traktade som en part i kon
flikten, för då blir det myck Jan Eliasson,
et farligare. Det ser vi nu i FN:s sändebud
i Darfur
Afghanistan.

”En dag så har vi inte turen med oss”

Grafik: MARTIN EK ”martin@eken.nu”

– jag har tagit emot sju

apparat hämtas från affärsvärlden. Man är så
påverkad av detta tänkande att när man planerar
för att använda våld i NBF-skisser så avropar man
”tjänster” i form av artilleri eller flyganfall. Det
specifikt militära, dödandet, tänks bort. Nätverks
baserat försvar beskrivs i en av Försvarsmaktens
broschyrer som ”ett nytt sätt att arbeta”.
När man övar så övar man för att uppfylla
dagsplanen. Det ska vara klart klockan sju. Kon
sekvenserna övas inte. Störande moment som
telekrig får inte vara med. Det ska vara övning
utan krigets friktioner, och utan våldsutövning
ens konsekvenser.
Detta är exempel på iakttagelser som förvånar
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Jan Eliasson ser motsägelsefulla tendenser i
dagens värld. Läskunnighet och tillväxt ökar.
Länder tar sig ur fattigdom. Indien och Kina
gör stora framsteg. Samtidigt finns eländet i
södra Afrika och på andra ställen.
Som ett stort hot ser han att konflikter ten
derar att få religiösa övertoner.
– Vi måste minimera den religiösa dimen
sionen i våra konflikter för det blir så oerhört
känslomässigt. Det finns samvetslösa ledare
som spelar på de etniska och religiösa sträng
arna.

de utländska forskare som deltar i projektet om
militär våldsutövning, exempelvis israelen Eyal
Ben-Ari och Jim Storr som är doktor och övers
telöjtnant, förtidsavgången från brittiska ar
mén.
har förlorat män i strid
praktiskt taget varje år sedan 1945. Till Afgha
nistan skickades man med försvarsministerns
förhoppning om att inte behöva avlossa ett skott.
I dag lär man ha skräpat ner terrängen med en
halv miljon tomhylsor och operationen har krävt
närmare femtio brittiska soldaters liv.
Sverige, som efter Napoleonkrigen endast
den brittiska armén

ägnat sig åt förberedelser, har möjligen något
att lära av de brittiska erfarenheterna, tror Jim
Storr. Andra ämnen i projektgruppens arbete
är:
n Moderna väpnade konflikters ändrade karak
tär
n Försvarsmaktens procedurer för tillvara
tagande av internationella erfarenheter
n Juridiska aspekter av Försvarsmaktens inter
nationella uppgifter
n Arga soldater är dåliga fredsbevarare. Den
ökade betydelsen av känslohantering för pro
fessionell våldsutövning
n Militär professionalism i den nya typen av

personer i utlandsstyrkan
som avlidit i tjänsten. Av
dessa har två stupat i strid.
Då kan man ju förledas att
tro att det inte är så farligt.
Men jag vill hävda att vi
har haft en stor tur. Och en
dag så har vi inte turen
m e d o s s . D e t h ä n d e r Jan Jonsson,
ibland att man skjuter på Försvarets
oss. Oftast är det ströskott. insatschef
Någon vill visa att man inte gillar vår närvaro.
Jan Jonsson vill inte tona ned riskerna som
den nordiska stridsgruppen kan ställas inför,
men betonar samtidigt att den inte kommer att
kastas in i hårda strider.
– Den ska inte vinna ett krig. Det är en snabb
insatsstyrka. Ungefär som den första brandbilen

som kommer till eldsvådan. Elden blir inte släckt
förrän de tyngre och långsamma bilarna har
kommit fram. Stridsgruppen ska som mest
klara en begränsad uppgift för en begränsad
tid. Att säkra en hamn och hålla den i tre må
nader. Det som är nytt med stridsgruppen är
att den ska kunna sättas in så snabbt och kun
na klara en kvalificerad strid.
Jan Jonsson vänder sig mot bilden av att vårt
försvar under kalla kriget levde långt från dö
den. Han började sin militära bana som fält
flygare.
– Då var det inte ovanligt att det omkom fem
till åtta piloter om året. Det var vår vardag.
Av mina nästan fyrtio kurskamrater har jag
förlorat sex. Det är bara att gå till flygvapnets
minneshall i Tre vapen i Stockholm och läsa
namnen på väggen. Det motsvarar en bataljon.

”Det gäller att ha
    ett varmt hjärta
    och en kall hjärna”
– det är en
nerv som jag
hela tiden le
ver med. Jag
får inte vara
rädd för det.
Håkan Syrén,
Det handlar
o m o m s o r g överbefälhavare
och värme.
Håkan Syrén har gjort en stor del av sin
militära karriär under det kalla kriget och
levt med det militära hotet. Men någon
tanke på vad ett krig egentligen skulle inne
bära fanns inte.
– Det närmaste jag varit det här tidi
gare var reglementet i krigsgravtjänst. Det
läste man en gång och så var det bra med
det. Men nu sätts vi in i miljöer med hög
konfliktnivå och ett ständigt skadeutfall.
Ibland förs det fram en bild av att det är
helt nytt med riskerna och att det skulle
bli panik i lägret om något allvarligt skul
le inträffa. Men det har redan hänt.
Några färdiga och fixa mallar för att han
tera förluster vill inte Håkan Syrén ha.
– Varje situation kommer att vara unik
och börjar vi att fungera som robotar tror
jag att vi inte förstått vad det handlar om.
Det gäller att ha ett varmt hjärta och en
kall hjärna. Fast det är lättare sagt än
gjort.
– Jag känner ibland att vi svenskar har
svårt att erkänna livets förgänglighet. Dö
den är något som man sällan talar om och
begravningar upplevs som mardrömshis
torier. Vilket är rätt konstigt. För livet
måste ju upphöra någon gång. I stället för
att visa tacksamhet har vi ceremonier som
känns som knivar i hjärtat. Vi gör det svårt
för oss.
– För några år sedan var jag i Moskva
och gick in i en kyrka. Där var två öppna
kistor där familjerna satt runt om, pra
tade och sörjde. Det grep tag i mig. Jag har
svårt att tänka mig att vi kunde göra något
liknande i Sverige. Snarare försöker vi hål
la ett avstånd till döden. Att inte visa den
värme och förståelse och den typ av farväl
som andra kulturer har.
Håkan Syrén efterlyser någon sorts sam
manslutning av anhöriga till de som mist
någon i utlandsstyrkan.
– Det finns exempel på när sorgearbetet
inte har landat rätt och anhöriga som inte
fått ordning på sina liv efter tragiska hän
delser. För dem som varit ute lägger vi
numera ner mycket kraft på att ta emot
dem när de kommer hem. En del får gå i
samtal och terapi flera år efteråt.
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– kriget i södra libanon förra sommaren lärde

Det svenska försvaret måste ta tillvara erfarenheterna från internationella uppdrag på ett mycket bättre sätt än vad som görs
i dag. Det anser den israeliske socialantropologen Eyal Ben-Ari,
som fått i uppdrag att intervjua svenska officerare om detta
ämne. I början var han närmast chockad över vad han fick höra.
Av Jan-Ivar Askelin | Foto Martin Nauclér

Riskerna ökar när
erfarenheter tigs ihjäl
apanska barn och israeliska soldater har
inte mycket gemensamt. Utom att de stu
deras av Eyal Ben-Ari, socialantropolog
som är professor och lärare vid Hebronuniver
sitetet i Jerusalem. Han kommer nyligen från
Japan där han arbetat som lärare i en japansk
skola för små barn. Han talar japanska.
– Jag har sedan 1999 även forskat om de ja
panska självförsvarsstyrkorna. Som faktiskt har
en del likheter med det svenska försvaret.
Eyal Ben-Ari är sedan förra året engagerad i
ett forskningsprojekt om militärt våld lett av
Karl Ydén på uppdrag av utbildningsinspektör
Bengt Axelsson.
ett första semi
narium i november förra året, på Karlbergs
slott. Karl Ydén hade frågat professor Chris
topher Dandeker vid Department of War Stu
dies, King´s College London, om lämpliga opp
onenter, och Eyals namn stod överst på
listan.
– Jag har känt Christopher Dandeker i 15 år
och på så sätt kom jag hit, säger Eyal Ben-Ari
som nu åter kommit för att tillbringa några
dagar i ett vintrigt Stockolm med att bland an
nat intervjua svenska officerare om hur mili
tära erfarenheter i internationell tjänst tas till
vara.

lad över hur litet som hade hänt sedan 1999, då
han studerade Försvarsmakten förra gången.
Eyal fortsätter:
– Sverige har under senare år varit ute på
så skilda uppdrag som Bosnien, Kosovo och
Kongo. I Bosnien mötte man reguljära för
band. I Kosovo handlade det om att skapa
ordning. Och i Kongo hamnade man i strid
med milis. Olika uppgifter och helt olika er
farenheter.
eyal ben -ari har varit officer

projektgruppen genomförde

Svaren blev väl nedslående?
– Ja, och det är mycket illa. Om inte dessa
erfarenheter utnyttjas kommer de som skickas
ut på nya uppdrag att inte vara tillräckligt för
beredda. Det sker visserligen en förändring till
det bättre, men det går alldeles för långsamt. I
början var jag närmast chockad över vad jag
fick höra, och Christopher Dandeker är förbryl
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Det behövs
officerare som
betydligt bättre förstår
den sociala bakgrunden
till ett uppror eller djupa
motsättningar. Det är
också viktigt att alla
officerare inte läser
alltför lika ämnen.
Eyal Ben-Ari

i israeliska ar
mén, infanteri och fallskärmstrupper. I 33 år
ingick han som officer i reserven som han läm
nade för åtta år sedan. I 20 år har han veten
skapligt studerat olika aspekter av den israelis
ka försvarsmakten, bland annat fältförbands
sociala struktur och kultur, synen på fienden
och hanterande av våld och känslor.
Under 1998–2005 studerade Eyal Ben-Ari
olika fredsbevarande styrkor runt Israel. Hur
människor från olika kulturer lyckas arbeta
tillsammans.
Den första intifadan, som började 1987, led
de för Eyal Ben-Aris del till en rad olika forsk
ningsprojekt.
– Vi studerade ockupation av ett annat land,
ledarskap i strid och genderfrågor. Under den
andra intifadan, som startade 2000, har vi bland
annat forskat om strid i bebyggelse, prickskyt
tar, vägspärrar och hur Israels armé möter den
nya situationen med en ny organisation.
Den brittiske pensionerade generalen Sir Ru
pert Smith skriver i The Utility of Force att
industrikrigens tid är över. Nu förs kriget i stäl
let mitt inne bland befolkningen; War amongst
the people. Eyal Ben-Ari vill komplettera den
beskrivningen.

oss att vi inte går från A till B. Utan att det är
A, B och C på en gång. War amongst the people
ersätter inget, utan är i stället något som till
kommer. Charles Krulak, som varit chef för
amerikanska marinkåren, har myntat begrep
pet Three Block War.
I ett kvarter pågår en reguljär strid. I ett an
nat genomförs en humanitär insats och i det
tredje försöker militären att som poliser upp
rätthålla ordning. Allt det här såg vi i Libanon.
Den israeliska armén skulle samtidigt utkämpa
ett konventionellt krig, slå ned ett uppror och
svara för ordningen bland civila.
– Kriget i Libanon lärde oss också att mot
ståndaren har olika skepnader. En av mina stu
denter, en brigadchef, kallade Hizbollah för en
hybrid. I Hizbollah ingick en brigad iranska
specialstyrkor med avancerade vapen som sjö
måls- och pansarvärnsrobotar. I Hizbollah finns
också deltidskrigare. De kommer och går och
har tämligen enkla och gamla vapen. De lever
av och bland befolkningen.
eyal ben -ari säger att slagfältet

är mycket
mer komplext nu än förr och en befälhavare
måste kunna växla mycket snabbt mellan att
bruka olika former av våld. Styrkorna är dock
inte anpassade för dessa snabba skiften. Det tog
israelerna flera dagar innan de förstod att Li
banon inte var Västbanken. För amerikanerna
i Irak har det tagit månader att förstå att det är
en annan typ av krigföring.
Israel har under åren utkämpat flera krig där
man ansett att nationens existens stått på spel.
Eyal Ben-Ari håller inte med dem som nu tyck
er att landet åter står inför ett stort hot.
– Jag menar att palestinierna, och där får jag
medhåll av en del av mina palestinska vänner,
gjorde fel när de grep till vapen under den an
dra intifadan. Hade de stannat vid civila de
monstrationer hade det blivit mycket svårare
att hantera för den israeliska armén. Men nu
när man angrep den israeliska armén med väg
bomber och sprängde bussar och restauranger
inne i Israel så kom allmänheten att uppleva
det som att nationens öde stod på spel. Och då
slöt man upp bakom militären och den mili
tära lösningen. Och nu har den opinionen för
stärkts med kriget i Libanon. Man ska komma
ihåg att den norra tredjedelen av Israel praktiskt
taget stod stilla under kriget. Och så har vi ho
tet om en iransk atombomb.
trots allmänhetens stöd är det inte fritt fram

för militären. Det finns också många som inte
gillar tanken på Israel som en ockupations
makt.
– Sedan mitten av 1990-talet förs en etisk
diskussion. En kommission har skapat en etisk
kod. Där ingår hur befäl ska behandla sina un
derlydande, men också hur militärer ska be
handla sin fiende och hur en ockupationsmakt
ska behandla civila.
Kritiken i det israeliska samhället mot mili
tären har fört fram frågan om mänskliga rät
tigheter. I en del vägspärrar finns representan

ter för kvinnoorganisationer, som rapporterar
om övergrepp.
– Många officerare har blivit medvetna om
att medierna är mycket aktiva och bevakar brott
mot de mänskliga rättigheterna, säger Eyal BenAri. Israel är ett öppet samhälle. Det som sker
i Gaza och på Västbanken sker inför öppen ridå
till skillnad från hur det är i Irak. Kompaniche
fen behöver inte vara en vän av Amnesty för att
förstå att frågor om våldsanvändning och
mänskliga rättigheter är viktiga därför att han
hela tiden kommer att bli granskad. Inför ett
uppdrag ingår därför även denna fråga vid si
dan av de mer militära.
– Den relativa öppenheten i Israel jämfört
med amerikaner och britter i Irak och ryssar i
Tjetjenien ökar kontrollen av militärens bete
ende. Men därmed vill jag inte säga att allt är
bra. Långt därifrån. Den israeliska armén gör
sig ständigt skyldig till överträdelser och jag är
mycket kritisk mot hur man bär sig åt.
Uppgifterna har blivit fler och svårare och
militären är dåligt anpassad för att kunna göra
flera saker samtidigt när läget kan skifta på ett
ögonblick.
den nya amerikanske befälhavaren i Irak, David

Petraeus, har samlat en grupp höga officerare
med akademisk doktorsgrad för att i elfte tim
men försöka vända kriget. De är mycket kri
tiska till hur kriget huvudsakligen har förts.
Gruppen ska inte bara vara rådgivare utan ock
så göra upp planer och genomföra dem.
Det är första gången som så högt utbildade
officerare fått ett sådant inflytande, även om
universitetsmeriter generellt tilldelats mycket
större värde i USA än i Sverige. Kanske är det
ett erkännande av att traditionella militära me
riter inte är tillräckliga för att verka i moderna
konflikter.
– Bättre utbildade officerare och soldater kan
vara en väg till ett mer professionellt agerande.
Det behövs officerare som betydligt bättre för
står den sociala bakgrunden till ett uppror el
ler djupa motsättningar. Det är också viktigt
att alla officerare inte läser alltför lika äm
nen.
organisationen kan möta framtiden och om

världsförändringar bättre om det finns en stor
mängd olika ”hybrider”, människor som kom
binerar militärt kunnande med andra kun
skapsfält.
Man bör se officerskåren som ett kollektiv
och en gemensam kunskapskälla. Då kommer
vi också att få fler spännande möten mellan
människor som lärt sig olika saker.
På organisationsnivå tror Eyal Ben-Ari att
man kommer att gå mot legoarméer. Det finns
en kärna och så bygger man på vad som stun
den kräver. Ska förbandet strida hänger man
på pansar och artilleri för en kort tid.
– Den stora skillnaden är att det nu dyker
upp nya element inom den militära organisa
tionen. Man måste kunna utföra humanitära
uppdrag och kunna samarbeta med rörelser
som värnar om de mänskliga rättigheterna.

Boktips
n The Utility

of Force:
The Art of War in
the Modern World
Rupert Smith
Den pensionerade generalen Rupert
Smith har en 40-årig militär bana
bakom sig. Han ledde den brittiska
pansardivisionen under det första
Irakkriget och han var chef för FNstyrkorna i Bosnien 1995 då de värsta
massmorden sedan andra världskriget skedde i Europa. Rupert Smith
hävdar att dagens militära styrkor
tillhör en förgången tid. Det så kallades Industrikriget slutade med andra
världskrigets atombomb. Däremot
lever bilden av industrikriget kvar hos
militärer, politiker, institutioner och
inte minst hos medierna. Man har inte
förstått vad det nya kriget innebär,
hävdar Rupert Smith och pekar på
några utmärkande drag:
n Förr slogs man om konkreta
mål. När det var uppnått följde det
politiska resultatet med fredsförhandlingar. I dag är militärens roll att skapa
en förutsättning för att nå ett politiskt
resultat. Militären kan inte som förr
ensam nå dit.
n Kriget har flyttats från slagfältet
till befolkningen. Det är människors
hjärtan som ska vinnas, inte territorier.
Går militären för hårt fram förloras
slaget. Slagfältet är medielandskapet.
Information och underrättelser blir
viktigare än stridsvagnar.
n Det är viktigare att bevara
sin styrka och undvika förluster än att satsa för att nå målet.
Massarméernas tid är över liksom
värnplikten. Soldater får inte riskeras
i onödan. Det finns inga reserver och
inga försvarsindustrier som producerar på löpande band.
n Industrikrigets gamla vapen
och organisation används för det
moderna kriget. Man tar vad man
har i stället för att skapa det som
behövs.
n Det nya kriget är icke-statligt.
Multinationella styrkor ställs mot
grupper och partier snarare än stater.
Rupert Smith tar sina egna erfarenheter från Bosnien som exempel på
dessa trender. För att lyckas måste
det finnas ett gemensamt mål som
politiker, militärer och andra organisationer strävar efter. Allt ska underställas detta mål. Nu används militären
ofta utan någon större eftertanke.
Eller så används den inte alls. Till följd
av detta mördades 7 000 personer i
Srebrenica. FN garanterade en frizon
utan att ha mandat att försvara den.
jan-ivar askelin
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