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Dagens utgångspunkt var klar. 
Särskilt ett litet land behöver en 
genomtänkt och hos folket väl 

förankrad säkerhetspolitik. Den är, måste 
vara, övergripande för dess val av kurs. I 
en ”globaliserad värld”, som det numera 
heter, med nya möjligheter – men också 
risker – förslår det heller inte längre för 
någon att tro sig kunna stå ensam. Man 
behöver partner, i vårt fall finns de främst 
inom Europeiska Unionen. Och resultatet? 
Ja, det hänger på vad vi som ”inbäddad” 
nation vill och kan.

Höstsymposiet ”Svensk vilja och för-
måga i den nya Världen” genomfördes av 
avdelning VI på direkt beställning av ett 
akademimöte under våren 2006. Utifrån 
flera ledamöters särskilt starkt uppflam-
mande intresse för säkerhetsfrågorna vid 
denna sammankomst avkrävdes avdel-
ningen VI, säkerhetspolitik, en belysning 
av grundvalarna för Akademiens hela 
verksamhet, för övrigt klarlagd i en ny-
framtagen presentation. 

Avdelningens arrangemang redovisades 
den 18 oktober 2006 vid en välbesökt 
konferens (130 anmälda deltagare), i 
gemenskap mellan Kungl Krigsveten-
skapskakademien, Försvarshögskolan och 
Utrikespolitiska Institutet, i Sverigesalen 
i skolans lokaler vid Drottning Kristinas 
väg. Bredden på inbjudna talare, även från 
några grannländer, med sådana lockbeten 
som en nyss avgången utrikesminister, en 
nytillträdd EU-minister och den särskilt 
tidigare ofta förekommande braständaren 
Wilhelm Agrell, borgade för att åhörarna 
skulle möta ett flertal infallsvinklar.

I det följande återges anföranden och 
inlägg högst sammandraget. De som yttrar 
sig redovisas denna gång mot kutymen 
inte som ledamöter. De var många, och 
det skulle bli tjatigt.

Ett crescendo av händelser
”Den nya världen” förknippades en gång 
med förhoppningar om ett drägligare liv. 
Då var det invandrarlandet Amerika som 

Ett Sverige inbäddat i EU

Kungl Krigsvetenskapskademiens Höstsymposium ”Svensk 
vilja och förmåga i den nya Världen” i samverkan med 
Försvarshögskolan och Utrikespolitiska Institutet, i regi av 
akademiens avd VI den 18 oktober 2006.
Referat av redaktör Olof Santesson
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lockade. När begreppet tydligen skall 
användas idag kopplas det till ett utveck-
lingscrescendo som lockar men mest 
skrämmer. 

Under ett digert heldagsmöte berördes 
inom denna ram en lång rad av säker-
hetspolitiska ämnen med början i en del 
bekymrade, för att inte säga olycksbådande 
tankar om världsläget. Det diskuterades 
efter hand hur vi säkerhetspolitiskt bäst 
borde kunna organisera oss; många talare 
övergav här alliansfriheten. Grannländers 
ibland litet svala syn på oss kom fram. 
Några talare djupdök i historien, bl a kring 
frågan hur det egentligen stod till med 
Sverige under andra världskriget. Mot 
slutet koncentrerades diskussionen till 
förutsättningarna för ett militärt effektivt 
svenskt deltagande i internationella opera-
tioner. Libanoninsatsen imponerade inte. 
Ryssland spökade.

Den okända framtiden
Sammankomsten öppnades av Akademiens 
avgående styresman Erik Norberg med 
yrkeshistorikerns reservationer för våra 
möjligheter att förutse framtiden. Några 
exempel: Den svenske ambassadören i 
Paris Erik Magnus Staël von Holstein be-
vittnade den 14 juli 1789 oroligheterna vid 
Bastiljen men stannade inte tiden ut. Vår 
militärattaché i Petrograd trodde natten till 
den 7 november 1917 att bolsjevikernas 
välde bara skulle vara ytterligare några 
dagar. Och historikerna har aldrig enats 
om Gustav II Adolfs, Karl XII:s och Karl 
XIV Johans militära roll.

Världen utanför Verona
Som förste talare, under rubriken ”Sverige 
i världen – världen i Sverige”, fann ambas-
sadören Jan Eliasson det trist att det inter-
nationella perspektivet saknades i höstens 
valdebatt. ”Världen utanför Verona fanns 
inte.” När det gällde dagens rubrik var det 
inte nödvändigtvis fel att det kunde finnas 
en skillnad mellan vilja och förmåga. Man 
sätter upp mål som man inte alltid når.

Vår förmåga avgörs i samverkan inom 
EU och FN. Vi måste beakta hur världen 
kommer in i vårt eget land. I en tillvaro 
av migration, miljöproblem, internationell 
brottslighet och smittsamma sjukdomar är 
det inte längre möjligt att dra gränser mel-
lan in- och utrikespolitik. 

Vi har enligt Eliasson missat den di-
mensionen. Det vore mycket farligt att se 
allt på det nationella planet. Uppenbart 
präglad av sina erfarenheter under året 
som ordförande i Förenta Nationernas 
generalförsamling iakttog talaren en ökad 
misstänksamhet i världen. Han ville varna 
för att övertron på vår tids snabba kom-
munikationer och mängden av informa-
tionsspridning. Tillgängligheten är ojämn, 
klyftorna enorma. Det finns fler datorer i 
New York än i hela Afrika.

Eliasson talade om en ”digital divide” 
och illustrerade med exemplet Jyllands-
Postens karikatyrteckningar på vilken ytlig 
grund kunskapen om världen vilar. Den 
krisen visade hur litet vi vet om varandra. 
Förre utrikesministern har börjat befara att 
det ligger något i Samuel Huntingtons tes 
om civilisationernas krig (fast verklighe-
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tens skrämmande kamp faktiskt inte minst 
rasar inom islam, mellan sunni och shia). 

Talaren avslutade med några tankar 
om globaliseringens olika ansikten. Mot 
banktransaktioner som innebar en enorm 
penningtvätt och sådant som tillvaron för 
en 1,2 miljoner prostituerade ville han 
ställa globaliseringens goda sidor, som 
måste bejakas och stärkas. Vi måste visa 
på fördelarna och kraftfullt bekämpa ”den 
farliga globaliseringen”.

Gunnar Lassinantti, som i den självaxlade 
rollen av socialdemokratisk ”opponent” 
skulle återkomma upprepade gånger 
under symposiet, ville varna för en skev 
debatt med krav på NATO-inträde från 
borgerliga tidningar och vid konferenser 
med Folk och Försvar. Eliasson erinrade 
om att frågan av allt att döma inte skulle 
aktualiseras under denna mandatperiod. 
Men en debatt borde vi ha, enligt Gunnar 
Lindqvist. Eliasson höll med: en debatt 
borde man absolut ta. 

Karlis Neretnieks ville veta mer om hur 
utvecklingen präglades av Huntingtons 
idéer, Bo Huldt ansåg att vi hade kokat ihop 
något som driver samma islamisterna. Gu-
nilla Herolf bytte spår genom att beteckna 
icke exkluderande Europaidentitet som ett 
svårt begrepp. Hur skall man se på utländ-
ska uppköp av svenska företag, undrade 
Claës Skoglund à propos en tidningsartikel 
av professor Lars Jonung. Tyskland har 
här en mycket hårdare finanslagstiftning 
än Sverige, konstaterades det bl a i svaret. 
Sådana här frågor borde diskuteras på 
Europaplanet.

En människa har många identiteter, sade 
Eliasson vidare i sin slutreplik. Likafullt 
ville han att vi skulle bejaka EU starkare. 
Unionen är en Success Story. En sista 
gång återvände han också till det mörkare 
perspektivet: I sin samhällsforskning har 
Robert Putnam framhävt värdet av mång-
fald, men blott alltför många tecken visar 
att multikulturen misstros. ”Vi står inför 
en uppförsbacke.”

Med flytande värden
”Den nya världen – globala säkerhetsut-
maningar” löd rubriken över nästa inslag. 
UI-direktören Tomas Ries utnyttjade här 
den presentation byggd på power point 
med vilken han det senaste året har upplyst 
otaliga församlingar, inte minst många 
inom Akademien. 

Ries uppehöll sig också en stund vid allt 
det nya, den ”tredimensionella” säkerhets-
miljön (politisk, funktionell och ekologisk 
säkerhet) och en krympande värld med 
”flytande värden” etc. Aktuella problem 
kom in när han talade om Nordkorea som 
ett ”alienerat” samhälle och Putins Ryss-
land som ett frågetecken. 

Huvudbudskapet denna gång var dock 
att staten måste bli bättre anpassad till att 
hantera dagens breda krisspektrum. Stup-
rören i beslutsfattandet behöver komplet-
teras med hängrännor. Tsunamin annandag 
jul 2004 hade visat på problemen. Man 
kan inte längre arbeta sektoriellt, och man 
borde t ex samarbeta med den privata sek-
torn. Den högre ledningen måste utvecklas 
och samordnas. Vi behöver kunna frångå 
förvaltningstraditionen och börja tänka i 
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samverkande moduler från olika myndig-
heter och enheter; modulära nätverk.

Som moderator under detta avsnitt ville 
Bengt Sundelius inte endast tala om Ries 
”verktygslåda” utan kanske framför allt 
diskutera vad som är skyddsvärt. Det gäller 
att göra prioriteringar. Före verktygslådan 
behövde man föra ned problemen i fors-
ningsspår och tankesmedjor.

Våra stora systemskiften
Det historiska perspektivet togs fram när 
nye styrelseordföranden i Utrikespolitiska 
samfundet – Institutets moderorganisation 
– Mats Bergquist talade om ”Sverige i värl-
den – ’från regional stormakt till inbäddad 
småstat’”. 

De stora systemskiftena fann han hade ägt 
rum 1630 (ingripandet i trettioåriga kriget, 
som gjorde oss till en subventionerad stor-
makt); 1812 (då den blivande Karl XIV Jo-
han vid ett möte med tsar Alexander I drog 
undan Sverige från storpolitiken och lade 
grunden till neutralitetspolitiken); slutligen 
1991 (då vi började förhandla om inträde 
om inträde i det blivande EU).

På vägen till unionen uppehöll sig Berg-
quist vid den ”aktiva utrikespolitiken” som 
enligt hand uppfattning inte bara hängde 
samman med Olof Palme och hans gene-
rations starka internationella intresse utan 
även önskan att fånga in en inhemsk synlig 
opinion, som krävde ställningstaganden och 
en markerad roll som utrikespolitisk kriti-
ker. För egen del begrep jag aldrig varför 
den helt rimliga kritiken mot USA:s Viet-
nampolitik måste följas av en lika positiv 

bild av regimen i Hanoi, sade talaren. 
Kvar står att Sverige syntes. Tröskeln 

för politiska påtryckningar utifrån höjdes, 
och möjligheten av internationellt stöd 
ökade faktiskt, ansåg Bergquist. Den pro-
filen kunde man riskera med ett svenskt 
medlemskap i EEC. Och så länge det kalla 
kriget varade, förblev denne diplomat en 
motståndare till en svensk anslutning till 
den gemensamma marknaden, berättade 
han i en lite ovanlig personlig markering.

Det hade enligt talaren knappast varit 
möjligt att uppnå relativt samförstånd 
mellan de stora partierna om att ansöka 
om medlemskap utan något slags generellt 
neutralitetsförbehåll, som man visste att 
unionen knappast kunde acceptera. 

Att förena en traditionell medlarroll och 
kritikerrollen blev särskilt problematiskt i 
konflikten mellan Israel och arabvärlden, 
vilket dåvarande utrikesministern Sten 
Andersson nog inte ville medge, hette det 
med ett annat av Bergquists värderande 
omdömen. I och med systemskiftet 1991 
och inträdet i unionen 1995 minskade 
utrymmet för medlarrollen. 

Och alltjämt har enligt talaren våra diplo-
mater inte den erfarenhet av att manövrera, 
”eller brutalt utryckt hästhandla” i Bryssel, 
som inte sällan krävs. Han bejakade rub-
rikens ”inbäddad småstat” men beklagade 
att försvaret är svagare än på många långa 
decennier. Och ”det är i hög grad omstritt 
om våra resurser på försvarsområdet idag 
står i paritet” med den avgångna och nu 
tillträdda regeringens ambitioner.

I det långa loppet tröstade Bergquist 
åhörarna med att man säkerligen kan vänta 
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att vår profil inom unionen blir tydligare 
och vårt inflytande därmed större. Märker 
hemmaopinionen att Sverige tycks spela 
en positiv och aktiv roll, så viker rimli-
gen skepsisen mot alliansmedlemskapet, 
vilket i sin tur ökar manöverutrymmet, 
bedömer han. Men det kommer att ta tid. 
Auditoriet kunde av framställningen inse 
att vårt nej i EMU-omröstningen blev en 
tempoförlust.

Från åhörarplats bidrog Sverker Åström 
med en anekdot. När FN – Dag Ham-
marskjöld – hösten 1956 efterfrågade en 
svensk bataljon till Sinai, mindes Åström 
att militärledningen först inte tyckte sig ha 
resurser. I utrikesnämnden tvingades dåva-
rande utrikesminister Östen Undén ta ton. 
Bondeförbundaren Axel Rubbestad var-
nade där allvarligt för ”äventyrspolitik”. 

På en fråga av Johan Tunberger angav 
Bergquist två skäl till att socialdemo-
kraterna kunde säga ja till EU, nämligen 
Berlinmurens fall och vår då skakiga eko-
nomi. Lars Wedin erinrade om att politiker 
inte bara kan hänvisa till opinionsläget 
utan de måste själva leda. Var ligger då 
tyngdpunkten för svensk diplomati, EU 
eller FN? Ries frågade, och Bergquist 
svarade: båda.

Ett svalt Norge
Det hade därmed blivit dags för ”Sverige 
i världen – med andras ögon”. 

Ordet gick först till förra stortingsle-
damoten Grethe Værnø, Oslo, på temat 
”Sverige, Norden och Östersjön”. Hon 
drog igång med det uppriktiga beskedet att 

Sverige inte spelar någon större roll i norsk 
säkerhets- och försvarspolitisk debatt, 
sedan vårt land hade missat chansen att ta 
ledningen för ett gemensamt skandinaviskt 
försvarssamarbete. Och det gamla Norden 
är irrelevant, urvattnat eller absorberat i 
EU-integrationen. 

Talaren gick igenom de samarbetsprojekt 
som har förekommit, som SHIRBRIG och 
NORDCAPS, nästan osynliga i den svens-
ka försvarsdebatten. Först med arbetena på 
EU:s stridsgrupper, snabbinsatsstyrkorna, 
ser det enligt denna norska bedömare ut 
som om NORDCAPS kan bli ett forum 
för operativ planering. Men t ex någon 
nordisk fredsbrigad har det tidigare aldrig 
varit tal om. Alla har föredragit att koppla 
sig till mer robusta partner, som marinen 
till Tyskland i farvattnen utanför Libanon 
eller med andra i stora multinationella 
enheter som ISAF i Afghanistan.

Alla de nordiska länderna tycktes vilja 
stärka FN, kanske tillsammans, men nu 
har samarbetet gått i långt mer radikal och 
kanske oavsiktlig riktning. Sverige fattade 
beslutet att ställa en prestigetung Battle 
Group, NBG, till EU:s förfogande. Det 
blev enligt talaren litet för ambitiöst, man 
behövde förstärkningar, och Norge ”var 
käckt att ha”. Norge bär med sig NATO-
kvalifikationer. Språkligt och geografiskt 
ligger landet närmast, och nätverket är 
utmärkt.

Det förvånade Grethe Værnø att den 
då borgerliga regeringen i Norge sade 
ja. Stående utanför ville man visa flag-
gan gentemot EU, men hon undrade om 
knytningen till de alliansfria Sverige och 
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Finland var det mest naturliga steget mot 
en närmare koppling till unionen. Hennes 
egen invändning är att deltagande utan 
full medbestämmanderätt i EU:s politiska 
organ är en omöjlig konstruktion. 

Ifråga om NATO beslutar Sverige från 
gång till gång om man vill delta i operatio-
ner. I stridsgruppen är det tvärtom. Norge 
binder sig att delta i en styrka innan man vet 
vad EU vill att styrkan skall användas till.

Går vi nu från praktiskt samarbete om 
kapaciteter, pooling och arbetsfördel-
ning över till en integration där man 
inte har något eget, bara ett gemensamt 
försvar? För de små länderna innebär det 
stora utmaningar. Där står vi idag utan att 
egentligen ha någon överblick över vägen 
framåt – och utan någon politisk eller mi-
litär vision om ett säkerhetspolitiskt eller 
försvarspolitiskt samlat Norden, slutade 
talaren kärvt.

På väg inom unionen
Nästa tema, ”Sverige och EU”, redovi-
sades pedagogiskt av direktör Christian 
Leffler från Bryssel och Europeiska kom-
missionen. Först hade han några ord om (1) 
Sverige som utrikespolitisk aktör. En part 
med hög kompetens och aktivitetsnivå, 
globala ambitioner och en stark vilja att 
stå på egna ben. Med denna hållning av 
att ”ensam är stark” har följt en lång am-
bivalens till Europaprojektet.

Vad kan man på motsvarande sätt säga 
om (2) EU som utrikespolitisk aktör? 
Liksom Eliasson såg EU-tjänstemannen 
Leffler unionen som otroligt framgångsrik. 
Man åtnjöt tidigare privilegiet att vara 

utrikespolitiskt ansvarslös. Men efter 
1989 ändrades allt radikalt; EU blev en 
utrikespolitisk aktör med nya utmaningar 
och krav på allt bättre samordning. 

EU kan inte tala med en röst, heter det. 
Nej, det vore väl synd, anser Leffler. Kören 
är ju mer än en ensam stämma.

Parallella satsningar av EU och NATO 
exempelvis snabbinsatsstyrkor innebär ett 
slöseri med resurser som man i längden 
inte kan kosta på sig. Leffler emotsåg också 
ett nytänkande inom EU, där svagheten 
framför allt är en tungrodd byråkrati och 
långa beslutsprocesser.

Är då (3) Sverige som EU-medlem en 
blåögd, oskyldig aktör? Nej, talaren fann 
oss vara pålästa och pålitliga. Bara britterna 
slår oss (”Vi britter tycker allt är dåligt, 
då måste vi också sätta oss in i allt”). Hos 
båda parterna finns en viss beröringsångest. 
Svenskar har inte känt sig delaktiga i EU 
som fredsprojekt. Kan man tala om ”Sverige 
och EU” eller ”Sverige i EU”. Leffler trodde 
”både och”.

Ett varmt Danmark
Tredje talare att se på Sverige med and-
ras ögon var Klaus Carsten Pedersen, 
direktör från Udenrigspolitiske Selskab, 
Köpenhamn. Ämnet var ett som rätt ofta 
kommer upp vid akademimöten, nämligen 
”Sverige och NATO”. Han tyckte det var 
något onaturligt med att NATO slutade 
mitt på Öresundsbron. ”Sverige borde vara 
med, som tillgång med en röst vid bordet.” 
Erfarenheterna av samarbete med Sverige 
är väldigt goda, hette det med en värme 
mot svenskar som man inte alltid hör på 
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vägen upp till Kongens Nytorv.
Talaren sade sig vara medveten om att 

han stack handen i ett svenskt getingbo. 
Många svenskar tycker sig ha det bra som 
det är och kan samarbeta med USA. Men 
Pedersen fann det legitimt att aktualisera 
en svensk NATO-tillhörighet. Det ter sig 
från hans horisont litet underligt att ordet 
medlemskap inte förekommer i debatten. 
Få säljer öppet frågan till svenska folket. 
Mellan raderna kan man ändå förstå att 
NATO inte vore så dåligt. Hur länge 
skall Sverige sitta utanför, är det inte 
obekvämt?

Med stor debattlust
Efter den avslutande frågan tog det fart på 
diskussionen, med de tre senaste talarna i 
panelen. Moderator Gunilla Herolf fick mot 
slutet kämpa beundransvärt för att hitta en 
rimlig avvägning mellan debattlustan och 
behovet av att hålla körschemat.

Lassinantti gick ut hårt. Han reagerade 
mot en ”tämligen kompakt borgerlig pa-
nel”. En bred opinion i Sverige vill alls 
inte sudda ut några gränser mot en militär 
allians. Man har starka argument för militär 
alliansfrihet såsom möjligheter till själv-
ständighet hos beslutsfattare, insatser för 
icke-spridning av kärnvapen etc. Var fanns 
folkopinionen på symposiet? 

Andra världskriget aktualiserades av 
Lindqvist. Var Danmark och Norge mindre 
neutrala än Sverige (eftersom de invadera-
des av tyskarna)? Mats Bergquist instämde 
med Pedersen i att vi inte har någon svensk 
NATO-diskussion. I Finland har den största 
tidningen, Helsingin Sanomat, tagit ställ-

ning för medlemskap. Åström fyllde på 
med att vi i sak är en mycket långtgående 
samtalspartner till NATO.

Skulle Sverige hotas, kunde vi räkna 
med EU – men även med NATO som om 
vi vore medlemmar, sade den diplomatiske 
veteranen, som brukar kallas för författaren 
till Metalltalet 1961, i vilket Tage Erlan-
der första gången stängde dörren till den 
gemensamma marknaden. Situationen är 
radikalt förändrad. ”Skulle Finland gå in i 
NATO vore en svensk regering skyldig att 
verka för samma sak”, hette det nu kate-
goriskt hos Åström.

Hur ser de baltiska staterna på vår situa-
tion? Det ville Bo Hugemark veta. Nyss 
hemkommen från Bryssel som svensk 
general i EU:s militärkommitté ifrågasatte 
i nästa inlägg Björn Hedskog om dramati-
ken är så stor i att ha med länder som inte 
är medlemmar. NATO:s garantiartikel 5 
fann han snarast irrelevant, reellt sett. Både 
NATO och EU förutsätter att medlemmar 
fattar nationella säkerhetspolitiska beslut. 
Båda låter partner delta i beslutsfattande. 
Industriellt samarbete sker i andra fora.

I panelen valde Pedersen göra bilden 
mörkare. Han var föga nöjd med da-
gens läge och beklagade att ledarskapet 
är bristfälligt i hela Europa. Det fattas 
statsmän. Några ord till svar om andra 
världskriget hade han också. Sverige kom 
undan därför att landet inte var viktigt för 
Hitlertyskland att besätta. Det hade blivit 
mycket kostsamt. Han höll med om att 
det var meningslöst att tala om det dåtida 
Sverige som neutralt. Det var i viss mån 
en fiktion. 
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Angående dagens läge skulle Sverige 
enligt den danske bedömaren sitta som ett 
omringat Schweiz, om Finland kom med i 
NATO. ”Då kanske man kunde arbeta mer 
med opinionen.” När det gällde balterna, 
med ”en rysk supermakt” i närområdet, 
var det i första hand viktigt att USA och 
Tyskland ställde upp.

Leffler valde att i första hand reagera 
på Lassinanttis kritiska iakttagelser. Han 
förstod inte hur de kunde drabba hans lä-
gesbild, och han hade dessutom visst haft 
med folkopinionen i perspektivet. Inom 
EU hade man just kunnat ta tag i ickesprid-
ningsfrågorna. Det fanns skäl att trycka 
på unionen som något positivt, bl a som 
världens största biståndsgivare. I synen på 
EU placerade den senaste opinionsunder-
sökningen Sverige på sextonde plats. Nio 
länder var således mindre engagerade. Och 
Sverige har blivit mera Europasinnat. 

Clausewitz åberopades av Wærnø. Den 
store tyske militärfilosofen skall ha sagt 
att alla behöver känna sig tillhöra något 
stort. Hon såg hos de nordiska länderna 
olika partner, olika förpliktelser. I Norges 
fall USA/NATO, i Sveriges EU/FN. Och 
hur viktig är Finlands alliansfrihet, med 
Ryssland i grannskapet? 

Så dags bröts för lunchuppehåll.
Därefter försköts fokus en aning under 

samlingsrubriken ”Medlen är beslutade – 
men vilka är mål och motiv?”. Inom ramen 
var tre talare tilldelade var sitt perspektiv: 
det säkerhetspolitiska, det utrikespolitiska 
och det militärpolitiska.

Till det som har förändrats
Ett synnerligen genomarbetat anförande 
av Stefan Ring inledde. Till att börja med 
tecknade han de senaste femton årens 
säkerhetspolitik, där Sverige inför utveck-
lingen i de tre baltiska staterna hade att gå 
från det bevarande till det förändrande. 
Det är något som suggestivt har skildrats 
av Lars Peter Fredén i böckerna Förvand-
lingar och Återkomster.

Talaren påminde om hur man i Stor-
britannien och USA ett slag var inne på 
att Sverige och Finland skulle lämnas en-
samma i Östersjöområdet med ett oförut-
sebart Ryssland för att tillgodose balternas 
nationella säkerhet. ”Antagligen gick det 
en rysning genom regeringskanslierna i 
alla de fem utpekade staterna.” 

I april 1996 tog så de dåvarande utrikes-
ministrarna Tarja Halonen och Lena Hjelm-
Wallén sitt initiativ för att EU skulle ta ett 
större ansvar på det fredsfrämjande områ-
det (faktiskt embryot till den utveckling 
som bl a har gjort Sverige till framework 
nation för en stridsgrupp/snabbinsatsstyrka 
av i princip tretton sådana EU-förband). 

De två ministrarnas förslag syftade till 
att ge unionen, ursprungligen genom det 
sedermera avsomnade WEU, ett konflikt-
hanteringsinstrument inom ramen för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspoliti-
ken, GUSP. Finland och Sverige behövde 
inte bli säkerhetspolitiskt marginaliserade 
i Norden, EU som kollektiv skulle ta ett 
ansvar för hela Europa.

Var befinner vi oss nu? Ring gav sig 
här in på ett teoretiskt resonemang som 
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möjligen blev väl svårt för auditoriet att 
snabbt ta till sig. 

Vid sidan av Nils Andréns klassiska bild 
av säkerhetspolitiken som ett överordnat 
politikområde till utrikes- och försvarspo-
litiken – ”en svensk lösning” – satte talaren 
den norska statsvetaren Janne Haaland 
Matlarys mer internationellt gångbara 
synsätt, omfattande tre politiska intresse-
områden. Det militärpolitiska intresseom-
rådet har fokus på effektiviteten. Inom det 
säkerhetspolitiska intresseområdet ligger 
inriktningen på långsiktiga samarbetsfor-
mer (NATO, EU) som gynnar den natio-
nella säkerheten. På det utrikespolitiska 
området är slutligen syftet att maximera 
det politiska inflytandet, på så bred bas 
som möjligt (exemplet FN).

De här tre områdena spaltade talaren 
sedan efter Andréns tankar om den utåt-
riktade säkerhetspolitiken (att skapa en 
positiv bild av Sverige) respektive den in-
åtriktade säkerhetspolitiken (att avskräcka 
med ett starkt nationellt försvar, att värna 
den nationella överlevnaden vid ett väpnat 
angrepp). Idag, preciserade Ring, återfinns 
tyngdpunkten hos alla de olika intresseom-
rådena inom den utåtriktade säkerhetspo-
litiken. Den nationella säkerheten stärks 
genom aktivt svenskt deltagande inom 
ramen för internationellt samarbete.

Fortfarande är den nationella säkerhe-
ten grunden för svensk säkerhetspolitik, 
men det som oroar är inte den sovjetiska 
invasionen utan terrorhandlingar, påminde 
talaren. Inom Sveriges gränser har det bli-
vit polisens uppgift att svara för nationens 

säkerhet, eftersom hotbilden definieras 
som kriminell aktivitet.

Den utåtriktade säkerheten har föränd-
rats till form och innehåll, sammanfattade 
Ring. Vår förmåga att möta hot mot den 
nationella säkerheten börjar alltmer bli en 
fråga för ett europeiskt samarbete inom 
såväl den militära som den polisiära orga-
nisationen. Försvarsmakten är för liten och 
hoten alltför globaliserade och mångfacet-
terade för att vi på egen hand skall kunna 
hantera dem.

Och till klämmen. Om målen för säker-
hetspolitiken är de traditionella, nationens 
säkerhet, har inte de säkerhetspolitiska 
motiven att behålla den svenska militära 
alliansfriheten blivit överspelade av dagens 
verklighet?

I utrikesministerns ställe
Den bollen från Ring kunde inte gärna 
Sveriges nya EU-minister Cecilia Malm-
ström fånga i flykten, när hon som nästa 
talare, och snarast i en utrikesministerroll, 
tog upp det utrikespolitiska perspektivet. 
Hon ville inte lämna medlen för målen. 
Sverige måste bli ännu bättre på att aktivt 
använda de medel som EU-samarbetet stäl-
ler upp. Det är också framför allt genom 
EU-medlemskapet som Sverige kan stärka 
sin roll på den internationella scenen och 
bli en starkare röst för dem som behöver 
det mer, löd en programförklaring. 

Talaren gladde sig åt en stor efterfrågan 
på svenskt deltagande inom ramen för 
internationella operationer under FN-, 
NATO- och EU-flagg.  Alliansregeringen 
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höjer ambitionsnivån för långsiktiga inter-
nationella insatser genom en anslagsök-
ning med 600 miljoner och med målet att 
på längre sikt ha 2 000 personer till för-
fogande för operationerna. En mer tydlig 
strategi skall här utarbetas. 

Demokratiprofilen i det svenska bistån-
det stärks, bl a planerar regeringen att öka 
demokratistödet och stödet till det civila 
samhället i Vitryssland, ”Europas sista 
diktatur”. Man vill också inleda en särskild 
satsning på demokratistöd till länder i 
Afrika söder om Sahara som har inlett en 
process mot ökad demokrati. 

Nyss EU-parlamentariker uti fingerspet-
sarna ville Cecilia Malmström genomgri-
pande reformera unionens jordbrukspolitik 
och se över fiskeavtalen med tredje land, 
detta eftersom världen behöver mer frihan-
del. Utvidgningen bejakas, både Turkiet 
och Kroatien nämndes; ”medlemsperspek-
tivet för Balkan måste hållas vid liv”.

En mer gemensam europeisk utrikespo-
litik är en förutsättning för att Europa skall 
kunna spela en viktig roll för att minska 
klyftor, förtryck och krigsrisker i världen, 
hette det i de malmströmska slutorden.  
Medlemmarna runt omkring förväntar sig 
att EU-länderna skall spela en större roll på 
den internationella konfliktscenen och tala 
med en röst (minns Lefflers ord om kören). 
Sveriges skicklighet och engagemang i 
olika medel blir avgörande för vår roll och 
förmåga i den nya världen.

Bilden från högkvarteret
Det tredje, militärpolitiska perspektivet, 
hanterades av överste Stefan Gustavsson 

från Försvarsmaktens högkvarter, som 
ville fortsätta dess mödosamma kamp att 
ge mer eller mindre kritiskt engagerade 
medborgare ”den rätta bilden”. Inte oväntat 
sade han att produktionseffektivitet och 
övningsmönster hade styrt verksamheten. 
Nu är målet en förändring. 

Så här är det nog risk att auditoriet 
uppfattade budskapet och power point-
bilderna: ännu mer än ett halvt dussin år 
efter den proklamerade ominriktningen av 
det svenska försvaret kämpar man tydligen 
fortfarande för att få ut operativa effekter 
och sätta den uppreklamerade insatsför-
mågan i fokus.

Talaren utvecklade tankar om ett svenskt 
militärhistoriskt koncept omfattande 
svenska intressen, geografi, effektivitet, 
samarbete och tid. Det råder inte ”fred för 
vår tid”, underströk han. Försvaret måste 
hitta lösningar och inte bara lägga ned för-
band. Materielförsörjningen måste tryggas 
och tillgängligheten öka. För närvarande 
ligger våra Visbykorvetter, investeringar 
på 2 miljarder årligen, bara ute 60 dagar 
av året.

Man samarbetar med Norge på för-
svarsanalysens område i perspektivet 
av gemensam säkerhet. Det är ett stort 
förändringsarbete kvar, medgav översten. 
”Men vi är på god väg.” Och syftet är klart: 
högre effektivitet!

Därmed var det dags för nästa frågestund, 
och Lassinantti inledde återigen. Nu 
skedde det med vad man kunde förstå var 
en tillfredsställelse över att svenska särlös-
ningar hade blivit färre. Gustavsson tyckte 
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själv att man visst kunde underkänna för-
arbetet inför 2004 års försvarsbeslut, bl a 
när det gällde avsaknaden av en strategisk 
analys. Det fanns en diskrepans mellan po-
litiskt och militärt tänkande. Att det verkar 
som om Försvarsmakten aldrig blir färdig 
med något förklarade han med den snabba 
utvecklingen. Reformarbetet måste vara 
frågan om en ständigt pågående process. 
Men arbetet på NBG är bra särskilt för ar-
méns transformering, det är väl investerad 
tid och kraft.

Var finns den nationella militära förmå-
gan? Den saknade Kim Åkerman. Han 
efterlyste tidskrav, kvalitet och volymer. 
Libanon, det sades ju vara ”för farligt” 
(för annat än en kustkorvett). Hur länge 
skall vi leva i den mållösa bilden där inget 
utkrävs? 

Cecilia Malmström svarade att det var 
tråkigt att Sverige inte skulle göra mer i 
Libanon. Det blir inte mycket av en mål-
sättning med vackra ord. Vi hade förband 
att skicka, sade Gustavsson. Man hade 
visserligen låst upp sig med ett norsk-
svenskt ingenjörförband till Sudan, för 
den händelse att FN:s Darfuroperation 
materialiseras. Trupp kostar mer än en 
korvett. Men översten var uppenbart inte 
nöjd. Man måste kunna möta krav på ett 
”vettigt” sätt. Då går det inte att förlita sig 
på värnpliktiga i en obsolet organisation, 
när Ryssland inte är det intressanta utan 
andra hot och risker.

Att Barents hav lyftes fram i statsmi-
nister Reinfeldts regeringsdeklaration 
uppskattades av Lassinantti. Robert Dalsjö 
påpekade att Sveriges roll som framework 

nation hade gett oss ett nytt ansvar. Mot-
svarande politiska insatsförmåga måste 
öka. Cecilia Malmström upplyste om att en 
svensk maritim strategi är på gång.

När det gäller EU:s förmåga att agera 
gemensamt ville Neretnieks peka på en 
diskrepans mellan ”gamla” (USA-kritiska) 
och ”nya” (USA-vänliga) medlemsstater. 
Jörn Beckmann efterlyste realismen i för-
svarsplaneringen. Kan vi hålla 2 000 man 
ute kontinuerligt?  Nej, och litet ja, svarade 
Gustavsson. Vi måste hantera hela avtals-
floran på officerssidan liksom lagar och 
förordningar, en långsiktig process. Men 
med nödvändiga förändringar kommer vi 
att kunna möta kraven ganska bra.

Anpassningens höga visa
Tiden var kommen för det som nog många 
hade förväntningar på, Agrells bidrag 
under (enligt programmet) temat ”Allians-
friheten – doktrin eller enbart avsaknad av 
en sådan?”. Hans egen rubrik var vassare: 
”Anpassningspolitikens höga visa – al-
liansfriheten som framgångsrecept, över-
doktrin eller modern historiemytologi.”

Talaren gav snabbt sin egen tolkning 
av alliansfriheten, av Andrén kallad 
överdoktrin. Utåt markerade den en säker-
hetspolitisk särväg under det kalla kriget, 
i realiteten öppnade den för bilaterala sä-
kerhetsstrukturer. Sverige kom i åtnjutande 
av en rad av allianstillhörighetens säker-
hetspolitiska fördelar utan dess upplevda 
nackdelar. 

Agrell såg en logisk fortsättning på andra 
världskrigets eftergifts- och anpassnings-
politik. Den ”formade referensramen för 
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efterkrigstidens säkerhetspolitiska elit”. 
Sverige, ännu vid årsskiftet 1943/1944 
betraktat som Nazitysklands viktigaste 
ekonomiska satellit, med de västallierades 
goda minne, utvecklades under 1950-talet 
till en av USA:s mest trogna satelliter 
när det gällde det kalla krigets främsta 
konfliktarenor, militär FoU och under-
rättelseinhämtning. Den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitikens vaghet har 
passat förträffligt.

Alliansfriheten var aldrig vad den utgav 
sig för att vara, fastslog talaren. Försök 
att rätta till ett upplevt dubbelspel och 
hyckleri riskerar att bli ”anakronistiska 
och patetiska”. Alliansfriheten i dess ideala 
och faktiska svenska tappning tillhör det 
förflutna.

I skärningen mellan EU:s framväxande 
säkerhetsordning och ”den amerikanska 
maktpolitikens ombytliga koalitioner” 
behövs andra frågor och svar, avslutade 
Agrell. Vilka slags beslut måste en svensk 
statsledning kunna fatta och tillsammans 
med vem? Hur skall risker bedömas och 
strategiska val träffas? Och vem kommer 
att avkrävas ansvar för såväl agerande som 
icke-agerande?

Först att reagera var Lassinantti. Han 
önskade att Åström (som hade lämnat 
symposiet) och Rolf Ekéus hade gett sin 
version, men ville själv göra bilden klarare 
och riva bort dimridåer. Jag moraliserar 
inte, sade Agrell när en åhörare framhöll 
att ett inringat Sverige hade behövt handla 
med Hitlertyskland för att få kol och koks, 
så att landet inte gick under. 

Skoglund tyckte att man borde ha klar-
gjort för svenska folket att behovet av hjälp 
utifrån blev större när försvaret efter 1968 
blev svagare. Gustavsson gav exempel på 
att det i arkivhandlingar fortfarande doldes 
vad som hade sagts om att säkra hjälp uti-
från. Överdoktriner finns i alla trossystem, 
sade han. Framtidens överdoktrin heter 
Gemensam kris- och konflikthantering.

Vilken strategi?
Och så var det dags för den avslutande de-
batten under en lång uppfordrande rubrik. 
”Har Sverige en samlad och sammanhäng-
ande strategi för sitt internationella age-
rande – och bör vi ha det? Hur bör en sådan 
se ut?” I panelen, med Henrik Landerholm 
som moderator, ingick riksdagsledamö-
terna Urban Ahlin (s) och inhoppade Karin 
Enström (m) tillsammans med tillträdande 
akademistyresmannen Bo Huldt.

Ordet gick först till Huldt, som retoriskt 
frågade av strategi är. Och så påminde 
han att vi under det kalla kriget hade en 
strategi, en s k tidvinnande militär strategi. 
Allt förstås inom ramen för det klassiska 
”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet 
i krig”; nyss i Agrells anförande kallat för 
en stålblank psalmvers. Vi behöver prio-
riterade mål. Men strategin är inte avsedd 
att begränsa vår handlingsfrihet, den skall 
tillgodose sådant som våra internationella 
intressen och miljömål. 

Att utläsa det väsentliga ur vårens utri-
kesdeklaration respektive höstens reger-
ingsdeklaration fann talaren inte helt lätt. 
”Allt skall vara med.” EU är naturligtvis 
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prioriterat, det utgör basen som Cecilia 
Malmström hade sagt. Men frågan gäller 
behovet av ett eget svenskt perspektiv. 

Som kanske något av ett varningens 
ord avslutade Huldt med att citera Alf W 
Johansson. Denne hade kommit fram till 
att beredskapsårens stora problem var hur 
en av Per Albin Hanssons regering fram-
önskad mentalitet av tystnad lade sig som 
en tung våt neutralitetsfilt över ett folk 
som hade behövt andas litet frihet även 
under svåra år.

En sammanhängande svensk säkerhets-
strategi måste ta sin avstamp i EU:s säker-
hetsstrategi, framhäll Karin Enström som 
tredje talare. Och den behöver kontinuer-
ligt revideras. 

En strategi för internationella insatser 
måste säga vad vi vill och vad vi kan göra. 
Den ställer krav på övade militära förband 
och chefer och förutsätter mer inflytande 
och bättre information. Den måste kopp-
las till bistånd. Militära insatser skall inte 
användas där man kan göra annat.

Behöver vi verkligen en samlad svensk 
strategi? Den aningen utmanande frågan 
ställde Ahlin. Han var inte själv alls sä-
ker att det var rätt väg att gå; på honom 
smakade det ”åternationalisering” av 
säkerheten. 

Man måste vara realistisk. Vi är inte 
alls lika efterfrågade efter det kalla kriget. 
Darfur dyker numera alltid upp i debatten. 
Men vi vet inte vad som krävs om säg fem 
år. På en fråga från moderatorn framhöll 

Ahlin att vi måste kunna delta inom både 
FN- och EU-ramen.

Gustavsson reagerade som högkvarterets 
man på Ahlins funderingar om strategi-
behovet. Vi måste ha en säkerhetsstra-
tegi i Sverige, sade han, Den skall vara 
grundad på den europeiska. Men denna 
omfattar inte de högsta konfliktnivåerna 
(militärstrategi m m) med inte minst större 
truppinsatser. Det gör endast NATO. Och 
våra förband måste öva inom den större 
ramen, de måste verifieras och certifieras 
och arbeta inom civila myndigheter. Nu är 
det så att NATO-officerare inte får validera 
svenska förband.

Det spontana svaret från Ahlin blev att 
NATO sysslar med territorialförsvar, och 
vi skall internationellt inte komma upp 
på de nivåerna. Vi skall samarbeta och 
träna i allt utom artikel 5-uppgifter. Vi 
skall vara duktiga och mixa militära och 
civila insatser som i Kongo, lämna bistånd, 
hjälpa till att bygga upp institutioner och 
rättsväsen, inte gå in militärt och sedan 
sticka därifrån.

Gustavsson genmälde att en militärstra-
tegi avgör vilken nivå försvaret skall nå 
upp till. Vi behöver en rimlig nivå även 
nationellt, vi måste kunna slåss på den 
högsta nivån. Och Ahlin tycktes ge med 
sig: det var klart att vi måste kunna nå en 
högre nivå. Huldt insköt att det i de flesta 
fall av utlandsmissioner vore riskabelt att 
ge sig in utan reservkapacitet. Det skulle 
vara väldigt svårt om vi bara kunde klara 
militära åtaganden upp till en viss nivå.
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Med sin Brysselerfarenhet pekade Wedin 
på att EU:s säkerhetsstrategi var framtagen 
av sekretariatet plus medlemsstaterna. Var 
och en av dem kan ha sin uppfattning, men 
vi måste tillsammans kunna utarbeta en 
strategi för olika nivåer. Hur skall vi annars 
kunna anskaffa förband för exempelvis 
Afghanistan och Afrika? Man måste också 
kunna sätta ned foten och peka på risker 
och tänkbara förluster. ”Blodet flyter na-
tionellt!” Det går att säga nej till att skicka 
en pluton långt bort.

Dalsjö talade för en de facto-strategi. 
Om inte NATO vill måste EU eller FN 
kunna ta på sig en uppgift. Vi skall kunna 
vara med i såväl EU- och NATO-ledda 
operationer som FN-missioner. Han tyckte 
också att det för vår och EU:s del behövde 
sättas ett frågetecken för vad som händer 
i Ryssland. Och söderut hotade konflikter 
mellan civilisationer.

Försvaret vill helst skicka ut någorlunda 
stora förband (bataljoner), men för andra är 
det viktigt att visa flaggan, noterade Beck-
mann mot bakgrunden av sina erfarenheter 
som militär rådgivare i utrikesdepartemen-
tet. Militären måste kunna efterkomma det 
som politikerna önskar. Utrikesaspekten 
kan vara ganska viktig. 

För det andra ville Beckmann höra om 
värdet av vår militära vinterutbildning. Å 
andra sidan: kan vi uppträda i Darfur och 
kanske dessförinnan ha behövt utbildas 
i månader? Kan vi vara ute i större för-
band och föra större förband (rimligen 
åtminstone brigader)? Vad är det som 
efterfrågas?

Vi behöver utbildas i varma zoner, sva-
rade Gustavsson. När det gäller vår militära 
effektivitet är det för mycket styrning, en 
kraftfullt hämmande faktor. Vi behöver 
större frihet att vara med och öva. Som 
exempel på utbildningsplatser nämndes 
Karibien. Det måste bli naturligt för För-
svarsmakten. Här krävs ett nytänk. Och vi 
behövs mer söderut än i arktisk miljö.

Rollerna måste klargöras, poängterade 
Ahlin. Politiker kan resa frågor om vi 
får fullgott skydd ute, om förbanden är 
utbildade och kan klara en uppgift. Men 
vi är lekmän och kan inte träffa val mellan 
pluton eller större förband. Vi måste kunna 
lita på att försvaret ger svaren och vi får 
aldrig låta oss tvingas ut. Fast var övningar 
skall ske, det fastställs av regeringen, lydde 
Ahlins besked. Där fick han oreserverat 
medhåll av sin politikerkollega från det 
andra blocket. ”Regeringen har sista or-
det”, sade Karin Enström.

Spelregler och tur
Det sista inlägget gick till Huldt, som 
tryckte på behovet av att kunna redovisa en 
säkerhetsstrategi för de egna medborgarna. 
Människor måste veta vilka spelregler 
som gäller för oss. Där har det funnits en 
tendens till olika bud.

Talaren kallade Darfur för ”en hisklig 
uppgift”. Som historiker slog han fast att 
vi hittills har haft enorm tur under svenska 
utlandsmissioner, få har fallit i strid sedan 
Kongo 1961. Det borgar för folkligt stöd, 
ansåg Huldt. Och så de passande avrun-
dande slutorden: ”Låt oss hoppas att vi 
förblir både skickliga och tursamma!”
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De som hade frammanat symposiet får, om 
de kommer ihåg sina önskemål, fundera 
på om de fick några svar som kan bilda 
en bättre grund för Akademiens fortsatta 

arbete i perspektivet av en ny hot- och 
förmågebild. 

Kl 17.00 var det i alla fall slut för den 
här gången.

Summary

An Embedded Sweden

Sweden cannot remain a neutral bystander 
in today’s power politics. Non-alignment 
has become rather meaningless in the face 
of new threats such as terrorism, environ-
mental risks and diseases. Determined 
to play an active part in peace efforts all 
over the world Sweden is, in fact, already 
deeply embedded in the European Union 
by virtue of having been a member of this 
alliance for more than a decade. But both 
national intent and capabilities have to be 
better defined.

With this end in view, a symposium was 
held in Stockholm on 18th October 2006 
by the Royal Swedish Academy of War 
Sciences in co-operation with the Nation-
al Defence College and the Institute of 
International Affairs.

The proceedings took place against a 
backdrop of a somewhat darkening picture 
of where Russia, Sweden’s superpower 

neighbour, is heading. Even if threat per-
ceptions have now become totally diffe-
rent, many of the participants took as their 
point of departure World War II and the 
Cold War, concerned with what some of 
them called a Swedish policy of appease-
ment vis-à-vis both Hitler’s Nazi Germany 
and Stalin’s Communist Soviet Union.

 In the world of today many Swedes feel 
that their country must have a national 
security strategy. On this there was fairly 
broad agreement.

The obvious need for our Swedish 
military units to train and be validated by 
NATO officers was mentioned. But so far 
the Social Democratic government has 
not been ready for such a step. It remains 
to be seen what measures the new broad 
non-socialist coalition government will 
decide on – if any. 

A symposium on ”Swedish Intent and Capability in the New World”, held in 
Stockholm on 18th October 2006. A report by Senior Editor Olof Santesson


