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året 2011 har i mångt och mycket präg
lats av projektet Nationell strategi i närom
rådet, ett projekt som krönts med boken 
Till bröders hjälp.

Basen för verksamheten har liksom tidi
gare år varit akademisammankomster, av
delningssammanträden, symposier, semi
narier och studiebesök. Under året har ett 
stort antal inträdesanföranden hållits, en 
ny ledamot kallats och sju nya ledamöter 
valts in i Akademien samt sex personer be
lönats för sina insatser.

Därutöver har de senaste årens organi
sationsarbete avslutats med att Akademien 
fastställt nya stadgar. Vidare har Små stats
projektet slutförts, efter en fördröjning på 
ett par år. Ett nytt stort projekt har påbör
jats under rubriken Svensk säkerhet efter 
2014. Det senare är en framtidsstudie som 
är tänkt att ligga i fas med förväntade stora 
försvarspolitiska beslut under 2013.

Akademiens högtidssammankomst ge
nomfördes den 11 november i närvaro av 
HKH Kronprinsessan Victoria.

Utredningar och studier
Kungl Krigsvetenskapsakademien ska en
ligt sina stadgar kunna genomföra utred
ningar och studier och i förekommande fall 
avge utlåtanden över sådana. I detta av se
ende har 2011 varit ett år utöver det nor
mala, vilket Akademiens sekreterare uppe

höll sig vid under anförandet vid årets hög
tidssammankomst. Bland annat framförde 
han följande:

…………”Förra året påbörjade Akade
mien projektet Nationell strategi i närom
rådet, en konsekvensanalys av riks dagens 
solidaritetsförklaring 2009. Projek tet av

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
årsberättelse för 2011 
av Björn Anderson

HKH Kronprinsessan gör entré i Börssalen, åt
följd av (fr vr) sekreteraren, andre styresmannen 
och styresmannen. Foto Cecilia Österberg, exray.
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slutades i maj genom en release av boken 
Till bröders hjälp och ett avslutande semi
narium samma dag.

Solidaritetsförklaringen, som är ensidig 
från svensk sida, innebär att vi är bered
da att stödja våra nordiska grannar och 
län der inom EU, bland annat med militä
ra medel, om de utsätts för hot eller kom
mer i krig. Denna ominrikt ning av svensk 
för svarsdoktrin tog riksdagen utan en bred 
debatt. Informationen till svenska folket 
var obefintlig.

Akademien som oberoende institution 
an såg därför att information och debatt 
be hövs i en sådan viktig fråga och besluta
de att analysera de militära konsekvenser
na av solidaritetsförklaringen. Syftet var 
att få frågan spridd till något fler än berör
da politiker och försvarets ledning.

Det Akademiens utredning kom fram till 
är att vi har mycket begränsade militära re
surser för att bistå våra grannar om våra 
politiker så beslutar. Detta var föga för
vånade. Däremot kunde påvisas ett antal 
brister i militära system som begränsar vår 
operativa förmåga samt att vi knappt kan 
försvara Gotland med egna medel och än 
mindre ta emot militär hjälp om vi själva 
skulle bli angripna. Likaså kunde påvisas 
att vi påverkas av Nato agerande om något 
händer i vårt närområde. 

Symptomatiskt i detta sammanhang är 
att det politiska etablissemanget inför sitt 
beslut ansåg doktrinen väl beredd och han
terad i den slutna grupp som försvarsbe
redningen utgör.

När boken Till bröders hjälp har publi
cerats har den mötts med politisk tystnad. 
Vilket är tvärt emot hur våra grannländer 
har reagerat. Bland annat följdes bokrelea
sen upp av finsk television och de baltiska 
ländernas beskickningar har beställt ett an
tal exemplar av boken.

Hur kan det bli så här? Kan det bero 
på att den svenska solidaritetsförklaringen 

endast är avsedd för vår omvärld och ska 
ses som ett informellt Natomedlemskap 
utan att för den skull skapa en opinion i 
Sve rige. Svaret på detta kan endast våra 
po liti ker ge. Intressant är därför hur frå
gan han te ras i den fortsatta debatten. Vad 
Akademien har gjort har endast varit att 
beskri va de militära konsekvenserna av oli
ka politiska beslut. Vilka beslut våra poli
tiker fattar i motsvarande situationer är en 
helt annan sak.

Akademiens mål är att försöka bli mer 
framåtblickande än bakåtblickande samt 
att vara en röst som beslutsfattare och all
mänhet lyssnar på. Ett mål som bör vara 
upp nåeligt med den breda kompe tens 
Akademien besitter i sina ledamöter. Ett mål 
som endast kan nås genom att Akademien 
ger sig in i aktuella frågor, helst före alla 
and ra. Utifrån denna syn har Akademien i 
år valt att yttra sig över två statliga utred
ningar, personalförsörjningsutredningen och 
för svarsstrukturutredningen samt startat 
projektet Svensk säkerhet efter 2014 som 
vår styresman nyss behandlade.

Beträffande personalförsörjningsutred
ningen har det gällt utformningen av ett 
system som lämnat allmän värnplikt. Inom 
Akademien finns det bland ledamöterna en 
stor skepsis till det grundläggande beslu
tet att införa ett yrkesförsvar, inte bara för 
att det är kostnadsdrivande utan också för 
dess kvalitativa del. Akademiens yttrande 
tar dock fasta på att beslut är fattat och 
att det gäller att göra det bästa av situa
tionen. I yttrandet anges ett antal faktorer 
som är viktiga för att soldater och sjömän 
ska kunna rekryteras och utbildas och där
med möjliggöra samövade och stridsdugli
ga förband. 

När det gäller försvarsstrukturutredning
en kan vi konstatera att den är väl ge
nom arbetad och i flera delar konstruktiv. 
Dess stora svaghet är förslaget att överfö
ra För svars maktens logistik till Försvarets 
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materielverk. Utan att fördjupa mig kan 
jag konstatera att Akademiens analys ger 
uttryck för en oro över de operativa effek
terna av lämnat förslag, samma oro som 
Försvars makten angett i sitt svar. Det vill 
säga faran för ett glapp mellan de stridan
des behov av logistik och vad som kan 
åstad kommas med givet förslag. Vilka av
tryck våra inlägg får i kommande politiska 
be slut, det återstår nu att se”……..

Det finns ett antal faktorer som påver
kar svensk säkerhetsutveckling efter 2014. 
De är bland annat den allmänna politiska 
utvecklingen i världen, EU och solidaritets
förklaringen, klimatfrågan, energifrågan, 
befolkningstillväxten, svensk samhällsut
veckling. För det militära försvaret har det 
nya personalförsörjningssystemet och be
hovet att omsätta tunga materielsystem 
kopp lat till ekonomin också stor betydel
se. I Sverige är debatt om säkerhets och 
för svars relaterade frågor nästan obefint
lig. Allmänhetens kunskap om säkerhet i 
vidaste bemärkelse är låg. Akademien har 
därför under året påbörjat ett projekt som 
ska lyfta fram ovanstående faktorer under 
rubriken Svensk säkerhet efter 2014.

Primärt har Akademien två målsätt
ningar för projektet. Den ena är att upp
lysa om våra säkerhetspolitiska utmaning
ar samt alternativa vägval för totalförsva
rets utveckling. Den andra är att skapa 
förutsättning ar för en vital debatt röran
de vår säkerhet och vårt totalförsvar, allt 
i akt och mening att olika synpunkter ska 
komma fram i debatten. Projektet kom
mer att genomföras i form av studier och 
seminarier. De kommer att dokumente
ras på Akademiens hemsida, i delrappor
ter samt i någon form av sammanfattande 
bok. Inriktningen är att projek tet ska vara 
slutfört i början av 2013.

Symposier, seminarier och 
studiebesök
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 presi
dent Obamas tal i Prag 2009 om en kärn
vapenfri värld står denna tanke åter i fokus 
för toppmöten och förhandlingar. Sam
tidigt möter ickespridningsansträngning
arna ständigt nya hinder. Iran och Nord
korea är utmanande exempel. Även risk 
för att kärnvapen används av terrorister 
gjorde att Akademien fann anledning att 
aktualisera dessa frågor i årets vintersym
posium, vilket arrangerades under rubri
ken Vart är kärnvapenfrågorna på väg?

USA kärnvapen i Europa är numera få, 
men spelar en viktig, främst symbolisk, 
sammanhållande roll. Den geopolitiska 
aspekten är väsentlig. Rysslands försvaga
de konventionella stridskrafter har ökat 
kärn vap nens betydelse och man behåller 
sin ”first use-policy” även i händelse av 
ett konventionellt anfall. Slutsatsen under 
symposiet var att de konventionella vap
nens utveckling ändrar synen på de stra
tegiska förmågorna. missilförsvaret blir 
en del av den strategiska balansen eller ett 
verk tyg mot vapenspridning.

För länder som saknar allierade eller 
vänner är lockelsen stor att skaffa kärnva
pen. Iran och Nordkorea är typiska exem
pel. mot denna bakgrund ställdes frågan 
under symposiet om fortsatt kärnvapen
spridning var trolig. Ledamoten och förre 
ambassadören Salander som haft en tung 
roll i uppläggning och genomförande av 
symposiet frågade avslutningsvis om det är 
rimligt att anta att kärnvapnen kommit för 
att stanna. Hans bedömning var att detta 
är troligt och att valet knappast står mel
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lan nio stater eller inga alls, utan antingen 
mellan ett fåtal eller betydligt fler. 

Hedersledamoten och professorn Bo 
Huldt hävdade däremot i sin avslutande 
reflexion att maktbalansen alltjämt är gil
tig och att det är svårt att föreställa sig en 
liten stat som tillika är kärnvapenmakt. 
Kärn vapnen kan emellertid knappast tän
kas bort ur de internationella hierarkier
na. Risken är därför inte så stor att många 
nya kärnvapeninnehavare tillkommer. Bo 
Huldt delade en under dagen framförd op
timistisk syn på en minskning eller ett av
skaffande av kärnvapnen på sikt.

Det avslutande seminariet för projektet 
Nationell strategi i närområdet genom för
des i Kung liga Ingenjör veten skaps aka de
miens prakt fulla och ändamålsenliga loka
ler. Rubriken för seminariet var The Swe
dish Solidarity Declaration – a credible 
con tri bution to security in the NordicBal
tic area. Ett sextiotal ledamöter och gäs
ter hade mött upp till ett seminarium som 
i alla avseenden visade sig värdefullt och 
som sannolikt i efterhand stimulerar till re
flektion. Ledamoten Robert Dalsjö axla
de manteln som moderator med sedvanlig 
kom bination av kunskapsrikedom och väl
funnen humor.

Av talarna framhöll mrs Argita Daudze, 
som är chef för den säkerhetspolitiska av
delningen i det lettiska utrikesdepartemen
tet, behovet och betydelsen av stödet från 
grannländer som Sverige. Den svenska so
lidaritetsförklaringen verkar enligt henne 
fylla funktionen av en välkommen komp
le mentär till de baltiska ländernas Nato
medlemskap. Samtidigt underströk hon 
Natos betydelse och fördelarna med al
lianstillhörigheten för såväl Estland och 
Lett land som Litauen.

Professor Rolf tamnes, som är chef för 
den norska försvarsforskningen, såg Nato 
som den enda realistiska säkerhetsskaparen 

när det gällde det som ofta benämns som 
hård säkerhet, medan EU med dess breda 
kapacitetskatalog av civila förmågor är en 
aktör för krishantering med begränsad mili
tär förmåga. Ett svenskt Natomedlemskap, 
konstaterade tamnes närmast lakoniskt, 
kunde vara en option i en avlägsen fram
tid.

Slutomdömet från dem som medver
kat i seminariet var mycket positivt, något 
som indikerar värdet av den kvalitetssats
ning som Akademien gjort i detta projekt. 
Ett projekt som möjliggjorts genom väl
villigt bistånd från marianne och marcus 
Wallenbergs stiftelse. Ett stort tack ska ock
så riktas till projektledaren Bo Hugemark 
och alla ledamöter som aktivt medverkat 
i projektet.

Höstsymposiet ägnades åt temat comp
rehensive Approach, det vill säga hur civila 
och militära resurser samordnas i olika in
satser utomlands. Arrangemanget stod le
da moten Henrik Landerholm för och det 
genomfördes i samverkan med Folke Ber
nadotteakademien. moderator var ledamo
ten Annika Nordgren christensen. Ett när
mare referat av symposiet går att läsa läng
re fram i detta nummer av Handlingar och 
tidskrift.

I slutet av maj genomförde Akademien 
ett studiebesök vid Forsmarks kärnkraft
verk. På programmet var besök i informa
tionscentret, vid biotestsjön och i slutförva
ringen. Information om elproduktion och 
el distribution gavs av färdledaren och 
kraft  ver  kets informationsenhet.

tyvärr var uppslutningen från ledamö
ternas sida denna gång ganska liten, vilket 
måste beaktas i planeringen för komman
de år. Frånvaro av ledamöter kan ha berott 
på den sena tidpunkten för besöket och 
ett i övrigt digert akademiprogram under 
maj. Ett femtontal ledamöter fick dock un
der Lars Ewalds ledning en intressant och 
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tankeväckande dag och begåvades också 
med ett innehållsrikt kompendium som be
lyser hela problematiken kring vårt lands 
energiförsörjning.

Forskning
Samprojektet FOKK (Försvaret och det kal
la kriget), med Försvarshögskolan, Kungl. 
Örlogsmannasällskapet och Kungl Krigs
vetenskapsakademien som huvudmän, har 
under året fortsatt sitt arbete. 

FOKK torde vara det största forsknings
program som åtminstone akademierna har 
deltagit i. Det har sedan 2003 till mycket 
små kostnader genomfört en omfattande 
forskning med i dagsläget 31 publikationer 
(nr 32 kommer snart, en KtHavhandling 
om Stril 60systemet).

Ledamoten av Akademien, professor 
Kent Zetterberg leder arbetet med stöd av 
en ledningsgrupp. Han har som forsknings
ledare gjort detta arbete ideellt vid sidan av 
tjänsten på Försvarshögskolan, först i ett 
uppbyggnadsskede och från 2006 i ett ge
nomförandeskede när bidrag erhölls från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. De 
medel som projektet fått av stiftelsen för
valtas av Kungl Krigsvetenskapsakademien, 
ett stöd som har varit och är avgörande för 
projektets genomförande.

Utan en sammansvetsad ledningsgrupp 
hade projektet inte kunnat uppnå de resul
tat man gjort. Den har byggt ett nationellt 
nätverk, genomfört vittnesseminarier, dri
vit på arbetsgrupper och forskare och inte 
minst fått fram forskning/analyser från mi
litär sida, vilket den akademiska forskning
en har föga av. Projektet fyller här en viktig 
lucka eftersom det finns gott om säkerhets
politisk forskning men mindre av forskning 
med fokus på försvar och säkerhet under 
kalla kriget. minnet bleknar fort, men det 

kalla kriget är Sveriges största satsning på 
försvaret sedan stormaktstiden.

Sedan förra högtidsdagen har fem skrif
ter getts ut inom projektet. De är

Nr 26 Gunnar Artéus – Kent Zetterberg 
(red) Högsta ledningen, Förhållandet mel
lan regeringen och ÖB under det kalla kri
get.

Nr 27 Herman Fältström – Olof Santes
son (red), På spaning efter det okända, Bil
der från det kalla krigets ubåtsjakt.

Nr 28 mikael Holmström, Den dolda 
al lian sen, Sveriges hemliga NATOförbin
del ser, Atlantis förlag.

Nr 29 carl Björeman, Försvarets djup
dykning, Santérus förlag.

Nr 30 Herman Fältström (red), Ytspän
ning, Ett seminarium om kalla krigets verk
lighet arrangerat av FOKKprojektet och 
ma rinmuseum

Nr 31 Gunnar Arteus & Herman Fält
ström, Totalförsvaret under Sveriges kalla 
krig, sex föredrag

Av utgivna publikationer har ledamo
ten mikael Holmströms bok Den dolda al
liansen rönt stor uppmärksamhet. I boken 
avslöjar han på ett mycket initierat sätt de 
svenska Natoförbindelserna under det kall
la kriget. Ett förhållande som många har 
anat och haft på känn men få haft insikt 
om hur utvecklat det var. Boken bygger på 
ett omfattande intervjumaterial med poli
tisk och militär ledning från den tiden.

FOKK är nu inne i ett slutskede. En in
riktning har getts av huvudmännen att ti
digt 2013 avsluta projektet. Återstående 
medel räcker idag inte till att utge de ma
nuskript som antagits till publicering. Från 
projektledningens sida finns ett önskemål 
att fortsätta projektet under förutsättning 
att mer stiftelsemedel kan fås. man skulle 
vilja genomföra ett avslutande syntesskede, 
där den svenska försvarsprofilen (försvars
industrin), den stora armén, beslutet om 
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JAS, strategi och operationer skulle kunna 
behandlas. 

Akademins Handlingar och tidskrift har 
under året kommit ut med fyra nummer. 
Den höga kvalitén på tidskriften har kun
nat vidmakthållas trots att kansliet nume
ra inte har några anställda tjänstemän. Det 
har möjliggjorts genom ett bra arbete av re
daktören med stöd av redaktionsutskottet.

På Akademiens hemsida publiceras skrif
ter, refereras viktigare arrangemang samt 
läggs ut inbjudningar och kallelser för oli
ka aktiviteter inom Akademien. Dessutom 
finns på hemsidan en länk till Akademiens 
blogg på vilken aktuella frågor debatte
ras. Sociala medier växer sig allt starka
re och får allt större betydelse. Det gör att 
Akademien har all anledning att utveck
la sig inom detta område vilket i framti
den kan leda till andra avvägningar mellan 
hemsida och tidskrift.

Nya stadgar
Under våren slutredovisade ledamoten Lars 
G Perssons organisationskommitté sina för
slag avseende Akademiens verksam het och 
organisation. Sedan förslagen principiellt 
be handlats i Akademien under våren fast
stäl ldes under hösten de slutliga formule
ring  arna i stadgarna.

I korthet kan sägas att inga förändring
ar har gjorts av Akademiens organisation. 
Alternativa indelningar i avdelningar hade 
övervägts men dagens försvarsgrensindel
ning ansågs fortsatt har stort värde, fram
för allt för vetenskaper rörande markkrig
föring och luftkrigföring. Dessa discipliner 
har idag inga motsvarande fora att själv
ständigt behandla sina frågor i.

Åldersgränsen för att väljas in i Akade
mien har höjts från 62 till 70 år utan att 
ta ket förändrats för hur många ledamö
ter som får finnas inom denna gräns. Inval 

över denna gräns tillåts fortsättningsvis 
inte. motiven för denna förändring är dels 
att ta tillvara den allt större grupp av kom
petenta och kreativa kandidater som finns 
i åldersskiktet 62 till 70, dels att anpassa 
Akademiens storlek till dagens försvar. med 
denna förändring bedöms Akademien på 
sikt komma ner till cirka 300 ledamöter.

Granskningsutskottet har i de nya stad
garna utökats med tre ledamöter med hög 
vetenskaplig kompetens. Anledningen är 
att säkerställa vetenskaplig prövning av bi
drags och belöningsförslag, kunna ge ve
tenskapliga råd och kunna ge stöd till oli
ka arbeten inom Akademien. Andre sty
res mannen kommer fortsatt att leda ut
skottet.

När det gäller rätten att besluta om belö
ningar och utträden ur Akademien har pre
sidiet i de nya stadgarna fått ökade befo
genheter. Exempelvis kommer Akademien 
som helhet endast att fatta beslut om ut
delning av stora belöningsmedaljen i guld. 
När det gäller utträden fattar presidiet fort
sättningsvis alla beslut. Den enskilde kan 
dock om denne inte är tillfreds med ett be
slut hänskjuta frågan till Akademien.

Förvaltningsbeslut kommer fortsätt
ningsvis att fattas endast vid ett tillfälle, 
näm ligen vid akademisammankomsten i 
maj. Då fattas beslut om årsredovisning, 
in val av nya ledamöter, val av ämbetsmän 
och funktionärer. med detta kan det nya 
pre sidiet i god tid förbereda högtidssamm
ankomsten och verksamheten nästföljande 
år.

I övrigt kan nämnas att Akademiens se
kreterare fortsättningsvis benämns ständig 
sek reterare. Därmed har sekreterarskapet 
lik ställts med vad som tillämpas vid andra 
aka demier som väljer sekreterare på obe
stämd tid.

De nya stadgarna har trätt i kraft vid 
års  skiftet 2011/12.
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Avdelningarnas verksamhet
Avdelningarna har under året i mångt och 
mycket sysslat med diskussioner och un
derlagsarbeten inom ramen för projektet 
Nationell strategi i närområdet.

Avdelningen för Lantkrigsvetenskap har 
börjat tillämpa en ny princip för genom
förandet av avdelningsmöten. Förutom att 
hantera stadgeenliga ärenden som plane
ring, inval etcetera, har avdelningen för
sökt få en bättre inblick i olika frågeställ
ningar rörande Försvarsmaktens pågående 
verksamhet. till varje möte har inbjudits 
en talare med speciell god insikt i någon 
aktuell fråga.

I första hand har avdelningens egna le
damöter engagerats. Under året har där
för bland annat ledamöterna Per Lodin 
och Anders carell talat om materielfrå
gor, ledamoten Gunnar Karlson om perso
nal och utbildningsfrågor samt ledamoten 
Björn Anderson om Akademiens projekt 
Svensk säkerhet efter 2014.

Vidare har avdelningen varit sammanhål
lande för Akademiens yttrande avseende 
personalförsörjningsutredningen som kom 
menteras ovan.

Avdelningen har under året genomfört 
nio möten. två ledamöter ur avdelningen 
har hållit inträdesanföranden och en ny le
damots har invalts i Akademien. Nästa års 
verksamhet avses drivas enligt samma prin
ciper som under 2011.

Avdelningen för Sjökrigsvetenskap har 
under året haft Maritim strategi som en 
ledstjärna. Därmed har möjligen skapats 
en bas för en större förståelse för skillna
derna mellan de olika strategiinriktning
arna – militärt och marint – och deras till
lämpning för vårt insatsförsvar.

I syfte att sprida kunskaper och insik ter 
har avdelningen tillsammans med Kungl. 
Örlogsmannasällskapet utarbetat do ku men 

tet Den maritima utmaningen. tyngd punkt
en ligger där i våra maritima förutsätt
ningar och hur de skulle kunna tillämpas 
för landets bästa. Detta dokument har del
givits på stor bredd och även till den tillsat
ta utredningen om samordning av landets 
maritima resurser.

maritim säkerhet var även temat för ett 
ge mensamt seminarium under september 
må nad, där sjöfartens säkerhet behandla
des av särskilt av inbjudna gästföreläsare 
bland annat från redarföreningen och han
dels flottan.

Avdelningen har därutöver behandlat 
frågan om beväpnade vakter från Försvars
makten för tjänstgöring ombord på svensk
flaggade handelsfartyg vid passage genom 
farvatten hotade av pirater. I maj genom
fördes Stockholm Sea Power conference 
på ett liknande tema och där de klassiska 
strategiska lärorna belystes från dagens 
strategiska utgångspunkter och en framti
da maritim strategiutveckling. Dessa frå
gor aktualiserades även av statssekreterare 
Håkan Jevrell vid ett extra avdelningsmöte 
i juni.

Avdelningen har under året genomfört 
fyra möten. En ledamot har hållit inträdes
anförande och en ny ledamot har valts in i 
Akademien. Frågorna kring maritim strate
gi och säkerhet har hanterats på flera andra 
håll under året och de torde bli föremål för 
verksamheter av olika slag även nästa år.

Avdelningen för Luftkrigsvetenskap på
började under 2010 en planerat flerårig stu-
die av det framtida luftförsvaret. Syftet var 
att analysera vad som påverkar luftförsva
ret efter 2014. I början av året fullföljdes 
den na planering.

Under våren diskuterade och beslöt pre
sidiet om en övergripande studie med lik
artat syfte, Svensk säkerhet efter 2014. 
Avdelningen konstaterade då att det var 
olämpligt att Akademien skulle redovisa 
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två olika studier, delvis inom samma om
råde varför avdelningen avbröt det pågå
ende arbetet.

I stället beslöt avdelningen att genom
föra en analys av Luftstridskrafterna i in
ternationella insatser. Ämnet var ju aktu
ellt genom insatserna med svenska flyg
förband i Libyen och helikopterförband i 
Afghanistan. Inom ramen för detta arbete 
genomfördes i början av november ett erfa
renhetsseminarium där förbandschefer för 
dessa insatser redovisade sina erfarenheter. 

Det finns ett stort intresse för dessa frå
gor varför även andra intresseföreningar 
inbjöds till redovisningarna. I seminariet 
deltog ett 90tal personer, varav huvudde
len var intresserade från andra föreningar. 
Underlaget är planerat att utgöra avdel
ningens årliga redovisning för 2011.

Avdelningen har under året genomfört 
sex möten. tre ledamöter har hållit inträ
desanföranden och en ny ledamot har valts 
in i Akademien.

Avdelningen för militärteknisk vetenskap 
har under årets svarat för Akademiens stu
dieresa till Forsmarks kärnkraftverk och va
rit sammanhållande för Akademiens ytt ran
de över Försvarsstrukturutredningen (ak ti
vi teterna kommenteras i det ovanstå ende).

Avdelningen har under året genomfört 
fyra möten. En ledamot har hållit inträdes
anförande och en ny ledamot har valts in 
i Akademien. Under året har avdelningen 
valt ledamoten JanErik Lövgren till ord
för ande.

Avdelningen för Annan vetenskap av be
tydelse för rikets säkerhet och försvars årli
ga redovisning genomfördes under rubriken 
Fungerar samverkan i krishantering? Den 
hade som exempel hanteringen av pande
min 2009 och samverkansövningen 2011 
med kärnteknisk olycka (SAmÖ KKÖ 
2011). Horisontell samverkan, det vill säga 
samverkan mellan sektorer/verksamheter 

och vertikal samverkan det vill säga sam
verkan inom sektorer/verksamheter belys
tes. Studien har följt upp utvärderingar och 
analyser, kompletterade med 21 intervjuer 
och litteraturstudier. Slutsatser och rekom
mendationer är av generell natur och rele
vanta för de flesta aktörerna inom krishan
teringsområdet och identifierar områden 
och åtgärder som kan förbättra såväl den 
horisontella som den vertikala samverkan, 
förtydliga samverkan med näringslivet, ut
veckla och effektivisera användandet av 
verktyg för samverkan samt belyser aspek
ter på effekter och kostnader för samver
kan. Ansvarig för den årliga redovisningen 
var ledamoten Per Kulling.

Avdelningen har under året genomfört 
sju möten. Sex inträdesanföranden har ge
nomförts av ledamöter ur avdelningen. En 
ny ledamot har valts in i Akademien.

Avdelningen för Säkerhetspolitisk ve
tenskap har under året svarat för vinter
symposiet (ovan kommenterat) samt ge
nomfört två seminarier. I april anordnade 
avdelningen ett miniseminarium på temat 
Relationen KinaUSA den enligt en talare 
”viktigaste säkerhetspolitiska relationen i 
vår tid”. Det ömsesidiga ekonomiska be
roendet belystes liksom bland annat Kinas 
militära ambitioner i sitt närområde.

I maj genomförde avdelningen ett av 
televisionen inspelat miniseminarium un
der rubriken Vad sker och vart går utveck
lingen i Nordafrika och Mellersta Östern?  
Enighet rådde om att något avgörande 
hänt och att utvecklingen inte kan vän
das även om framtiden är mycket osäker. 
Korrespondenten titti Nylanders avslutan
de ord är minnesvärda. ”En arbetslös tu
nisier betydde mycket mer än alQaida för 
den arabiska våren”.

Avdelningens arbete efter sommaren 
har präglats av diskussioner och övervä
gande rörande dess ansvar för delprojektet 
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Säkerhetspolitiska utgångspunkter inom 
Akademiens projekt Svensk säkerhet efter 
2014.

Avdelningen har under året avhållit åtta 
avdelningsmöten, varav två extra sådana 
för att förbereda särskild verksamhet. tre 
ledamöter ur avdelningen har hållit inträ
desanföranden och två nya ledamöter har 
valts in i Akademien. Därutöver har under 
året Dov Zakheim, Ph D från USA kallats 
som ledamot och placerats i avdelningen. 
Under året har avdelningen valt ledamoten 
mats Bergquist till ordförande.

Nya ledamöter och 
inträdesanföranden
Under 2011 har en ny ledamot kallats och 
sju nya ledamöter valts in i Akademien samt 
två ledamöter utsetts till hedersledamö
ter. Nytillkomna ledamöter är presente
rade i num mer två av årets Handlingar 
och tidskrift. Som hedersledamöter utsåg 
Akademien två tidigare styresmän, leda
möterna SvenOlof Olson och Bo Huldt.

Följande ledamöter har under året genom
fört (presenterat) inträdesanföranden:

Ledamoten Sven christer Nilsson i av
delningen för annan vetenskap av betydelse 
för rikets säkerhet och försvar: Svensk in
dustri och arvet från ett svenskt atomvapen 
– Betydelsen av staten som kravställare.

Ledamoten Johan Lindevall i avdel
ningen för luftkrigsvetenskap. What is the 
Swedish approach to the Common Security 
and Defence Policy?”

Ledamoten LarsOlof corneliusson i av
delningen för sjökrigsvetenskap: US Navy´s 
strukturutveckling – nationella begräns
ningar och svenska möjligheter.

Ledamoten Helena Lindberg i avdelning
en för annan vetenskap av betydelse för ri
kets säkerhet och försvar: Från skyddsrum 
och beredskapslager till samhällsskydd och 
globala flöden.

Ledamoten claes Bergström i avdel
ningen för luftkrigsvetenskap: Frivillig per
sonalförsörjning.

Ledamoten Ann Enander i avdelningen 
för annan vetenskap av betydelse för ri

Följande ledamöter tog under högtidssammankomsten inträde i akademien, fr vr generaldirektör Mikael 
Odenberg, överstelöjtnant Henrik Sjövall, flottiljamiral Jonas Haggren, överstelöjtnant Lars Helmrich, 
brigadgeneral Dennis Gyllensporre, överingenjör Peter Nordlund, departementsrådet Jan Hyllander och 
ambassadär  Henrik Salander. Foto Cecilia Österberg, exray.
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kets säkerhet och försvar: Kassandra mö
ter dr Pangloss – om krisberedskapens psy
ko logi.

Ledamoten Ella carlsson i avdelningen 
för militärteknisk vetenskap: Rymdarenans 
möjligheter.

Ledamoten michael claesson i avdelning
en för lantkrigsvetenskap: Brigaden – fö
rut sättning eller hinder för arméns ut veck 
ling.

Ledamoten mats Ström i avdelningen 
för lantkrigsvetenskap: Försvarsmaktens 
logi stik – framtida utmaningar.

Ledamoten Jan Wisén i avdelningen för 
annan vetenskap av betydelse för rikets sä
kerhet och försvar: Oförutsägbart att för
utsäga det oförutsägbara.

Ledamoten Sture Andersson i avdelning
en för annan vetenskap av betydelse för ri
kets säkerhet och försvar: Medicinsk kom
petens i Försvarsmakten – dags för klargör
ande styrning. Försvarsdepartementets an
svar.

Ledamoten mikael Eriksson i avdelning
en för säkerhetspolitisk vetenskap: Energi
säkerhetspolitik – en utmaning för EU.

Ledamoten carolina Vendil Pallin i av
delningen för säkerhetspolitisk vetenskap: 
Rysk militärreform under Serdjukov – för
svarspolitiskt beslutsfattande och dilem
man framöver.

Ledamoten mikael Odenberg i avdel
ningen för annan vetenskap av betydelse 
för rikets säkerhet och försvar: Styrningen 
av ett försvar i förändring. Anförandet ut
gjorde högtidstal vid årets högtidssamman
komst i Börshuset.

Ledamoten Henrik Salander i avdelning
en för säkerhetspolitisk vetenskap: Är en 
kärnvapenfri värld möjlig?

Utöver dessa har ledamoten Anders Sil
wer hållit ett förnyat inträdesanförande 
un  der titeln Flygets själ och vägen framåt. 
Före draget var en aktuell betraktelse kring 

de svenska luftstridskrafterna och tog ut
gångspunkt i luftstridskrafternas grundläg
gande förutsättningar och historia för att 
beskriva dess själ.

Kallade ledamoten, konteramiral Jean 
Dufourcq, har för Akademien redovisat ett 
inträdesanförande under rubriken A cer
tain strategic idea of France and Europe in 
the twen ty-first century.

Bidrag och belöningar
Inför 2011 gick Akademien ut med en pro
på på hemsidan och i Handlingar och tid
skrift om möjligheten att söka bidrag ur 
Lars och Astrid Albergers stiftelse. Detta 
var en ny åtgärd från presidiet för att bätt
re svara upp mot stiftelsens stadgar avseen
de bidrag för forskning samt publicering 
och utgivning av skrifter inom områden 
som rör rikets försvar.

Förutom från Akademien, som på sed
vanligt sätt sökt bidrag, inkom ytterliga
re sex ansökningar. Granskningsutskottet 
hade sedan uppgiften att granska och vär
dera dessa ansökningar. Efter beredning 
kom utskottet fram till att huvuddelen av 
ansökningarna kunde avföras eftersom de 
inte kunde anses beröra frågor kring ri
kets försvar. Endast ett bidrag, förutom 
Akademiens, ansågs vara inom vad stad
garna föreskriver. Det gällde ett trycknings
bidrag till forskaren Roland Heickerö för 
hans arbete med publikationen Internets 
mörka sida som ansågs vara ett värdefullt 
bidrag i forskning rörande rikets försvar. 
Stiftelsens förvaltning beslöt därmed att 
tilldela honom 25 000 kronor. Akademien 
tilldelades i likhet med tidigare år 317 000 
kronor för Handlingar och tidskrift och sin 
verk samhet.

Inför årets granskning hade gransknings
utskottet utöver ovanstående bidragsan
sökningar elva förslag på personer att be 
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lönas av Kungl Krigs veten skaps aka de mien 
och Albergska stiftelsen. Förslagen ha de in
kommit från Försvarsmakten, total för sva
rets forsk ningsinstitut, Säkerhets po li sen, 
Försva  rets materielverk och från enskil da 
le da  mö ter.

Av dessa utsågs åtta att granskas av sär
skilt utvalda ledamöter inom akademin. Ef
ter att granskarna och granskningsutskot
tet genomfört sitt arbete återstod sju för
slag. Ett förslag rörande ett materielprojekt 
sköts till nästkommande år för att resultat 
av detta utvecklingsprojekt ska kun na ingå 
i värderingen. Stiftelsens förvaltning beslöt 
sedan att föreslå Akademien att be löna sex 
av dessa kandidater vilka redovisas i det 
följande med motiv.

Ledamoten Wilhelm Agrell, har tillde
lats Kungl Krigsvetenskapsakademiens be
löningsmedalj i guld, åttonde storleken för 
sitt författarskap som krönts med den se
naste och mycket uppmärksammade bo
ken Fredens illusioner med undertiteln Det 
svenska nationella försvarets nedgång och 
fall 19882009.

Inom ämnesområdet litteratur finns i 
bland en rågång mellan säkerhetspolitik å 
den ena sidan, och försvarspolitik och mili
tära realia å den andra. Agrell har fram
gångs  rikt överbryggat den klyftan och kan 
initierat analysera såväl säkerhetspolitiska 
som militära förhållanden, och koppling
arna mellan dessa. En annan klyfta han 
överbryggat är den i försvarsdebatten som 
förs mellan ”försvarsvänner”, för vilka allt 

Årets pristagare fr vr nybyggnadsdirektör Åke Dagnevik, avdelningsdirektör Kaj Jakobsson, örlogskap
ten Patrik Lindgren, biträdande enhetschef Bengt Angerfelt och kustbevakningsdirektör Thomas Fagö. 
Ej närvarande professor Wilhelm Agrell som kommer att erhålla sin belöning vid ett senare tillfälle. 
Foto Cecilia Österberg, exray.
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generalerna säger är sant, och ”försvars
motståndare”, för vilka allt försvaret gör 
är fel. I denna ofta ofruktsamma debatt 
mellan döva har Agrell brutit ny mark ge
nom att etablera positionen som ”försvars
kritisk försvarsvän”.

Sammanfattningsvis har Agrell etable
rat sig som en central, oberoende, klarsynt, 
kunnig, engagerad och därmed synnerligen 
värdefull aktör i rollen som vetenskaps
man, kommentator och debattör i svensk 
säkerhets och försvarspolitik.

Örlogskapten Patrik Lindgren, har till
delats Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
belöningsmedalj i silver och 30 000 kronor 
ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för att 
på ett förtjänstfullt sätt skapat ett funge
rande ledningssystem för den svenska ma
rina insatsen i Adenviken.

med stort personligt engagemang, initia
tivförmåga och diplomati, väl utöver tjäns
tens krav, har Lindgren skapat ett lednings
system, först under missionen 2009 med 
två korvetter och stödfartyg, och sedan un
der missionen 2010 med HMS Carlskrona 
som ledningsfartyg. Under sistnämnda in
sats fungerade en svensk amiral som Force 
commander med stora sammanhängande 
krav att leda fartyg från flera länder.

Lindgrens internationella kontaktnät 
och spetskompetens har varit avgörande 
för att lyckas realisera ett system på tekni
kens absoluta framkant, särskilt i beaktan
de att han representerat ett litet land utan
för militära allianser.

Biträdande enhetschef Bengt Angerfelt, 
har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakade
miens belöningsmedalj i silver och 15 000 
kronor ur Lars och Astrid Albergers stiftel
se för betydelsefulla insatser inom informa
tionssäkerhetsområdet.

Angerfelt har under många år varit le
dande med att utveckla metoder för It
brottsutredningar med bäring på rikets sä

kerhet. Hans nytänkande och engagemang 
har bidragit till att Sverige är ett av de 
främsta länderna rörande informationssä
kerhet på det rättsliga och polisiära områ
det. Som exempel kan nämnas framtagan
det av ett stort antal vägledningar för bland 
annat Interpol samt genomförande av till
hörande utbildningar för Itbrottsutredare 
och åklagare.

Utanför rättsväsendet har Angerfelt med
verkat i statliga utredningar rörande poli cy 
och strategi för samhällets informations
säkerhet. Hans drivkraft har medfört att 
Säkerhetspolisen tidigt blev en aktiv och 
konstruktiv part inom detta område.

Nybyggnadsdirektör Åke Dagnevik, har 
tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
belöningsmedalj i silver och 15 000 kro
nor ur Lars och Astrid Albergers stiftelse 
för framgångsrikt arbete med att moderni
sera Kustbevakningens fartygs- och flyg-
plansflotta.

Dagnevik har sedan 1990 varit ansvarig 
för att utveckla och förnya den delvis för
åldrade fartygsmateriel man övertog från 
tullverket. Genom sin erfarenhet från För
svarsmakten kombinerad med en lyhörd
het för operativa krav, god analytisk för
måga, driven förhandlingsteknik och ett 
engagerat ledarskap har han framgångsrikt 
lett flera projekt i mål, inom befintliga ra
mar. I detta arbete har han lyckats på ett 
synnerligen effektivt och resurssnålt sätt 
att utveckla den tekniska funktionen inom 
Kustbevakningen, vilket andra har att lära 
av.

Dagnevik har också byggt upp och kunnat 
vidmakthålla ett internationellt kontaktnät 
som lett till flera ansvarsfulla internationel
la uppdrag inom kustbevakningssektorn.

Kustbevakningsdirektör thomas Fagö, 
har tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakade
miens belöningsmedalj i silver och 15 000 
kr ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för 
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framgångsrikt arbete inom räddnings och 
miljöräddningstjänst.

Under Fagös ledarskap har Kustbevak
ning ens förmåga till miljöövervakning, be
kämpning av oljeutsläpp och utsläpp av 
andra farliga ämnen haft en mycket stark 
ut veckling.

Hans internationella engagemang har va
rit omfattande. Inte minst viktiga har hans 
insatser inom HELIcOm (Helsing fors 
kom missionen) varit, en kommission som 
arbetar för att skydda Östersjöns mari na 
miljö och är det viktigaste samverkans om
rådet för Kustbevakningens miljö skydds ar
bete.

I HELcOm har Fagö varit ordförande 
i ett antal kommittéer och arbetsgrupper. 
Under hans ledning har samarbetet utveck
lats starkt och kommit att betraktats som 
en förebild för liknande organisationer i 
Europa. Särskilt gäller det hans insatser vid 
framtagandet av kommitténs s.k. Baltic Sea 
Action Plan, som antogs 2007.

Avdelningsdirektör Kaj Jakobsson, har 
tilldelats Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
belöningsmedalj i silver och 15 000 kronor 
ur Lars och Astrid Albergers stiftelse för 

sina insatser att göra ledningssystem inter
operabla.

Jakobsson har med bakgrund inom fö
retag som Ericsson, Bofors m fl utvecklat 
en kompetens som möjliggjort att våra led
ningssystem är kommunicerbara med and
ra länders ledningssystem. Han har i det
ta arbete varit drivande i det internationel
la standardiseringsarbetet, bland annat ge
nom att samordna tester. Han har även 
gjort en unik insats i överföring av militära 
text baserade meddelanden.

Jakobssons arbete har bidragit till att 
Sverige är uppskattat som partnerland inom 
Nato. Samtidigt har Sverige fått full insyn 
och god påverkan på de standarder som är 
avgörande för vår förmåga att verka till
sammans med andra länder. Detta har upp
nåtts genom stort personligt engagemang, 
utöver vad tjänsten vid Försvarets materi
elverk krävt, och på ett sätt som kan anses 
vara nyskapande, även internationellt.

Pristagarna, utom ledamoten Agrell mot
tog sina belöningar av HKH Kronprinsessan 
under årets högtidssammankomst. Agrell 
hade förhinder varför han kommer att få 
mottaga sin belöning vid annat tillfälle.

Kustbevaknings
direktör Thomas Fagö 
mottager sitt pris av 
HKH Kronprinsessan.
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Avtackningar
Under året har två avdelningsordföran
de av personliga skäl valt att avgå i förtid. 
De är ledamoten Håkan Rugeland som se
dan 2010 varit ordförande för avdelning
en för militärteknisk vetenskap och leda
moten Ing olf Kiesow som från samma tid
punkt varit ordförande för avdelningen för 
säkerhets politisk vetenskap.

Akademien har avtackat dem båda i 
sam  band med presidiets julavslutning var
vid de tilldelades Akademiens medalj i sil
ver, 8. storleken.

Årets resultat
När årets bok sluts kan konstateras att 
2011 har varit ett intensivt år med ett stort 
an tal evenemang. De aktiviteter som plane
rats från början har till fullo genomförts. 
De mål som var satta för verksamheten har 
nåtts och med god kvalitet.

Det ekonomiska resultatet har förbätt
rats i förhållande till tidigare år. Dels beror 
det på att inga nya tjänstemän har anställts 
efter dem som pensionerats. Dels beror det 
på att årets stora projekt har kunnat ge
nomföras med stöd av stiftelsemedel. Den 
löpande verksamheten sköts numera en
dast av arvoderade ledamöter, sekreterarna 
och redaktören, vilket har förbättrat kost
nadsbilden för Akademien, fast till en lägre 
servicenivå än tidigare.

Betydelsen av det stöd Akademien får 
av utomstående är stor. De statliga med
len är dock begränsade och står för cirka 
15 % av intäkterna. Här anser Akademien 
att staten borde ta ett större ansvar. Att ha 
tillgång till en oberoende röst, en opinions
bildare som kan göra kvalificerade arbeten 
och vara en röst med egen integritet bör i 
ett statligt perspektiv vara ovärderligt.

Det stora tillskottet har under 2011 va
rit stödet från olika stiftelser. De har stått 
för cirka 50 % av intäkterna, vilket kan 
jämföras med ledamotsavgiftens cirka 
10 %. I detta sammanhang ska Lars och 
Astrid Albergers stiftelse lyftas fram. Den 
tillkom genom att ett ensamstående par 
under 1960talet i två omgångar donerade 
cirka 800 000 kronor för att i stiftelseform 
förvaltas av Akademien. Värdet av denna 
gåva var hösten 2011 uppe i cirka 6,5 mil
joner kronor och då har Akademien under 
åren kunnat dela ut belöningar till förtjän
ta personer på cirka fyra miljoner kronor 
samtidigt som Akademien kunnat få mot
svarande summa i bidrag.

Resterande medel för att täcka kostna
derna för Akademiens verksamhet har i 
huvudsak tillkommit genom försäljning av 
värdepapper ur Akademiens portfölj. Det 
är en metod som inte kan fortgå över ti
den. Presidiet har därför beslutat om en 
grundfond, det vill säga en nivå på portföl
jen som inte får underskridas och som ska 
vara inflationsskyddad över tiden.

Summerar man det ekonomiska resul
tatet är läget fortfarande bekymmersamt, 
dock inte i samma grad som tidigare år. 
Särskilda åtgärder måste vidtas för att få 
Akademiens verksamhet i balans.

Fäderneslandets försvar – mod och 
kun skaper

Författaren är generalmajor och akade
mins ständige sekreterare. Utdrag ur årsbe
rättelsen redovisades vid Akademiens hög
tidssammankomst den 11 november 2011.


