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Vart är kärnvapenfrågorna på väg?
Referat av Akademiens vintersymposium den 24 februari 2011
av Jan Blomqvist

kungl krigsvetenskapsakademien av höll 
den 24 februari 2011 i Försvarshögskolans 
lokaler sitt traditionella vintersymposium 
under rubriken: Vart är kärnvapenfrågor-
na på väg? Genomförandet hade anför-
trotts Akademiens säkerhetspolitiska avd 
VI. Sym posiet leddes av Akademiens styres-
man, viceamiralen Frank Rosenius och ord-
föranden för avdelning VI, ambassadören 
Ingolf Kiesow. Det bevistades av ett 70-tal 
deltagare.
 Ur inbjudan till symposiet kan citeras:
 

På senare år har kärnvapenfrågorna inte 
på samma sätt som tidigare stått främst i 
den offentliga debatten. Likväl har de fått 
ökad aktualitet av många skäl. Alltsedan 
president Barrack Obamas tal i Prag i april 
2009 om en kärnvapenfri värld står den-
na tanke åter i fokus för toppmöten och 
förhandlingar. Samtidigt möter icke sprid-
ningsansträngningarna ständigt nya hinder. 
Iran och Nordkorea är utmanande exem-
pel. Ökad risk för att kärnvapen kan an-
vändas för terrorism genom att de hamnar 
i fel händer är ett ytterligare skäl att fråga 
vart kärnvapenfrågorna är på väg. 

Mot denna bakgrund betonade Ingolf Kie-
sow i sina hälsningsord behovet av ”upp-
fräschning” av våra kunskaper om kärn- 
vapenfrågorna och påminde om den fram- 
 trädande roll Sverige under åren spelat vid 
förhandlingar om nedrustning av kärnva-

pen. Detta icke minst p g a den kompetens 
vi förvärvat under vårt avbrutna arbete att 
skaffa oss egna kärnvapen. 
 Den första sessionen behandlade de två 
stora aktörerna USA och Ryssland och mo-
dererades av ambassadören Henrik Salan-
der, Akademien noterade också tacksamt 
Henrik Salanders avgörande insats vid till-
komsten av symposiet
 Ledamoten Mike Winnerstig, forsknings-
ledare vid FOI belyste de amerikanska och 
ryska kärnvapnens politiska dimension. I 
USA råder betydande åsiktsskillnader om 
kärnvapenpolicyn. Obamas tal i Prag 2009 
om ”en global nollvision” var utopiskt, men 
presidentens mycket varierande värdegrund 
i internationell politik har lett till en stund-
tals obekväm blandning av realpolitik och 
idealism. Den starkt försenade nukleära 
policyöversynen (NPR 2010) innebär ing-
en unilateral amerikansk nedrustning men 
till skillnad mot Bush-eran tonas kärnvap-
nens roll ner. Ändå ligger traditionella ge-
opolitiska bedömningar i grunden. Ameri-
kanska substrategiska kärnvapnen, SSNW, 
i Europa är numera få, men spelar en vik-
tig, främst symbolisk, sammanhållande roll 
inom Nato. Den geopolitiska aspekten är 
väsentlig.
 Rysslands försvagade konventionella 
stridskrafter har ökat kärnvapnens bety-
delse och man behåller sin ”first use”-po-
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licy även i händelse av ett konventionellt 
anfall. Den ryska uppfattningen om ”väst-
lig inringning” ger kärnvapnen central 
strategisk betydelse. Den ryska ständiga 
beredskapen är låg men den potentiel-
la förmågan är stor. Rysslands SSNW är 
mångdubbelt fler än de amerikanska och 
spelar en central geopolitisk roll på den 
europeiska arenan, men även österut.
 På båda sidor har förändringar skett, 
men geopolitiken dominerar implicit. Fort-
satt nedrustning efter START kräver sam-
manfallande intressen, samsyn och förtro-
ende. Det är tveksamt om det finns. 
 Mattias Waldenvik, forskningsledare vid 
FOI, gav sin syn på utvecklingen av kärn-
vapnen. Ansträngningar att utveckla ”tids-
enliga” vapen, som i USA en ny generation 
benämnd Reliable Replacement Warhead, 
har avbrutits. Nu är inriktningen att öka 
verkan i målet, inte genom kraftigare ladd-
ningar, utan genom förbättrad precision i 
systemets alla delar. Som exempel nämndes 
det ryska systemet ”Iskander”.
 Den andra sessionen behandlade ”Stra-
tegiska doktriner under förändring – en ny 
syn på kärnvapen och missilförsvar”. Ta-
lare var förste forskaren vid FOI Fredrik 
Lindvall. Missilförsvaret börjar påverka 
den amerikanska doktrinen. En jämförelse 
mellan Bush och Obama handlar dock mer 
om kontinuitet än förändring. Hotbedöm-
ningen är dock ny. Man befarar nu inte bara 
enstaka interkontinentala ballistiska missil-
er, ICBM, utan även salvor från Nordko-
rea och Iran. Fler missilförsvarssystem har 
integrerats, t ex Aegis. Härvid eftersträvas 
numera en multilateral ansats inom Nato. 
Utbyggnaden i Europa ska vara snabb och 
omfatta hela Europa år 2018. Även om 
inriktningen främst är Europa finns kopp-
lingar även till Mellanöstern och Korea-
halvön.
 I likhet med tidigare talare bedömde 

Lindvall att de substratetiska vapnen kom-
mer att vara kvar ännu en tid. De utgör en 
kvantitativ och kvalitativ förstärkning, kan 
användas för skräddarsydd avskräckning 
och insats och inom Nato vara ett verktyg 
för sammanhållning och kontinuitet. San-
nolikt kommer Ryssland anse sig ha åtskil-
liga behov av olika förmågor och därför 
behålla dessa vapen avsevärd tid. Möjligen 
finns här ändå ett utrymme för förtroende-
skapande åtgärder och rustningskontroll.
 Slutsatsen blir att de konventionella vap-
nens utveckling ändrar synen på de strate-
giska förmågorna. Missilförsvaret blir en del 
av den strategiska balansen eller ett verktyg 
mot vapenspridning. RMA:s, Revolution in 
Military Affairs, ökning av offensiva för-
mågor har minskat kärnvapnens betydelse 
i Väst men inneburit motsatsen för många 
andra aktörer. Man kan urskilja en ny be-
greppsvärld – graderad kärnvapenavskräck-
ning, konventionell och ”personlig” (riktad 
mot speciella individer) avskräckning. Där-
till kommer återförsäkran och utvidgad så-
dan, innebärande att USA:s allierade inte 
behöver skaffa egna kärnvapen. Saudiara-
bien är ett exempel.
 Under en tredje session talade projekt-
ledaren vid FOI John Rydqvist över temat 
”Accelererad kärnvapenspridning i multi-
polaritetens kölvatten”. Den internationella 
strategiska och säkerhetspolitiska stabilite-
ten har i det närmaste upphört och ersatts 
av accelererande förändringar och en osä-
kerhet som tilltar såväl globalt som regio-
nalt. Starka ömsesidiga beroenden ökar. 
Ekonomi och klimat har fått en ny roll. Allt 
detta leder till att fler aktörer i en alltmer 
multipolär värld ser ett ökande behov av 
strategisk säkerhet. Sedan president Eisen-
hower 1953 höll sitt tal ”Atoms for peace” 
har många länder skaffat sig stora kunska-
per om nukleär teknologi. Även om syftet 
primärt varit fredligt och ledtiderna är långa 
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finns många stater, som innehar eller kan 
skaffa sig kärnvapen. För länder som sak-
nar allierade eller vänner är lockelsen stor. 
Iran och Nordkorea är typiska exempel. 
Mot denna bakgrund är fortsatt kärnvapen-
spridning mycket trolig. Det s k kärnvapen-
tabut gäller användning, knappast innehav. 
Priset för att skaffa kärnvapen är ofta inte 
avskräckande högt. Iran bedöms komma 
att skaffa sig sådana vapen och Nordkorea 
kommer knappast att avväpnas. Om denna 
bild ska förändras, krävs mycket stora poli-
tiska förändringar på flera håll. Utveckling-
en i Nordafrika kan kanske trots allt tyda 
på att sådant kan vara möjligt.
 Förste forskaren vid FOI, Magnus Nor-
mark, talade därefter om ”Icke-statliga ak-
törer och massförstörelsevapen – ett reellt 
hot eller osannolikt scenario?” Detta är ett 
svårforskat område. Empirin är begränsad. 
När det gäller bioterrorism finns några ex-
empel från 1980- och 90-talen, där bisarra 
grupper eller personer gjort tämligen miss-
lyckade försök. Efter 11/9 2001 ökade oron 
starkt och hoten från terrorgrupper tilltog. 
Ofta saknas emellertid kompetensen och 
tillgång till stridsmedel. Undantaget är den 
amerikanske forskare inom bioförsvarspro-
grammet som skickade anthraxbrev. Det 
har dock visat sig svårt att effektivt sprida 
de giftiga substanserna.
 Kärnvapenterrorism har uppfattats som 
ett av de allvarligaste hoten. Motmedel har 
varit effektivt skydd och noggrann kontroll 
av vapen och klyvbart material. Ett större 
antal innehav av klyvbart material har no-
terats i Europa, men marknaden för för-
säljning tycks saknas. Manualer på Internet 
för framställning av nukleära vapen är oan-
vändbara. Även om hotande uttalande ofta 
förekommer, förefaller de reella hoten vara 
få. Det viktigaste syftet för olika grupper är 
uppenbarligen att framkalla rädsla.
 Under den fjärde sessionen behandlade 

Henrik Salander temat ”En kärnvapenfri 
värld – utopi eller reell möjlighet?” Det är 
intellektuellt rimligt att anta att kärnvapnen 
kommit för att stanna. Då måste man ac-
ceptera att det blir fler kärnvapenstater än 
dagens åtta (eventuellt nio). Det är emeller-
tid lika rimligt att anta att det går att av-
skaffa kärnvapnen. Det är dock uppenbart 
att det är mycket svårt och en kärnvapenfri 
värld skulle bli fundamentalt olik vår nuva-
rande.
 Flera framstående statsmän har på allvar 
hävdat att en sådan värld vore möjlig. Så 
kom t ex Gorbatjov och Reagan i Reykja-
vik 1986, till sina oförberedda medarbeta-
res förskräckelse, mycket nära en överens-
kommelse om att avskaffa alla kärnvapen.
 Argumenten mot ett avskaffande är 
många. De borde emellertid kunna över-
vinnas i en samarbetsinriktad process dri-
ven av nya ledare med klara mål. Om man 
vore nära en överenskommelse måste myck-
en omsorg ägnas åt s k end state issues. Det 
handlar om de huvudsakligen tekniska frå-
gorna verifiering och transparens och de po-
litiska såsom efterlevnad (compliance) och 
genomdrivande (enforcement).
 Valet står knappast mellan nio stater el-
ler inga alls, utan mellan ett fåtal och betyd-
ligt fler. Trots de uppenbara svårigheterna 
bedömde Salander att en kärnvapenfri värld 
inte är en ren utopi utan en realistisk möjlig-
het.
 Under rubriken sammanfattande reflek-
tion gjorde ledamoten Gunhild Beckman 
först en exposé i stora drag över kärnvap-
nen och deras historia.
 Sista ordet gick till förre styresmannen 
och professorn Bo Huldt, som menade att 
maktbalansen alltjämt är giltig och att det 
är svårt att föreställa sig en liten stat som 
tillika är kärnvapenmakt. Kärnvapnen kan 
knappast tänkas bort ur de internationella 
hierarkierna. Iran vore inte välkommet som 
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kärnvapenstat i FN:s säkerhetsråd. Risken 
är därför inte så stor att många nya kärnva-
peninnehavare tillkommer. Bo Huldt delade 
Henrik Salanders optimistiska syn på att en 
minskning eller ett avskaffande av kärnvap-
nen är möjligt på sikt. Den nya utvecklingen 

i Mellanöstern är mycket intressant. I läng-
den kommer vi nog inte heller att få se ett 
oförändrat FN-system.
 
Författaren är pensionerad överste, ledamot 
av KKrVA samt sekreterare i avdelning VI.


