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kungl krigs ve ten skaps aka de miens 217:e 
verksamhetsår har varit innehållsrikt och 
inte minst framgångsrikt. Akademien har 
i år fått ett genomslag i försvarsdebatten 
som den inte haft på länge, om än någon
sin. Flera ledamöter uppträder numera 
som ledamöter av akademien när de publi
cerar sig och deltar i seminarier och debat
ter. Akademiens skrifter har blivit efterfrå
gade, de citeras på ledarsidor och följs upp 
genom intervjuer i press och TV, inte bara i 
Sverige. Akademiens ambition att ses som 
en oberoende aktör som behandlar dags
aktuella och framåtriktade frågor är på väg 
att uppfyllas. Många börjar få en annan 
syn på akademien än tidigare. Synsättet att 
vi gräver ner oss i det förgångna är på väg 
att suddas ut.

När akademien uppträder eller publice
rar sig kan man få uppfattningen att det är 
akademien som talar och som framför en 
akademiståndpunkt. För allom är den pu
blicitet akademien därigenom får inte ba
ra av godo. På vilket sätt kan detta vara 
negativt? Ett skäl är att man inte delar det 
som framställs och därför inte vill kännas 
vid det som sägs. Ett annat är att man till
hör en organisation som för en helt annan 
åsikt, varför kopplingen till akademien kan 
vara obekväm.

Stämmer det att akademien framför eg
na åsikter? Svaret är nej. Akademien har   

ing  en agenda för vad som ska tyckas i sak. 
Ej heller fattas några akademibeslut för vad 
som ska sägas och publiceras. Akademien 
ut  trycker aldrig någon ståndpunkt som ska 
gäl  la för hela akademien.

Akademien är dess ledamöter. Enskilt har 
ledamöterna olika bakgrund, olika kompe
tenser och självklart differentierade åsikter. 
Akademien varken vill eller kan samla si
na ledamöter till en gemensam ståndpunkt. 
Däremot kan akademien initiera olika ar
beten utifrån vad som kan anses vara rele
vant inom akademiens uppdrag; att stödja 
forskning och utveckling inom det säker
hets och försvarspolitiska området. Uti
från detta ska man se akademien som en 
arena från vilken ledamöterna kan utfö
ra arbeten och uttrycka åsikter. Även en
skilda initiativ uppmuntras, för akade
mien ska präglas av hög integritet och högt 
i tak. Sålunda, bakom varje akademipro
dukt står alltid en enskild ledamot eller en 
grupp av ledamöter. Produktens kvalitet är 
vad de förmår att prestera och vill fram
ställa. Det är utifrån detta åtminstone vi le
damöter har att förhålla oss till.

Hur har då detta verksamhetsår gestal
tat sig som kan ha väckt känslor?

Året inleddes med att projektet ”Svensk 
säkerhet efter 2014” publicerade sin rap
port i form av boken ”För Sveriges säker-
het”. Det var ett projekt som haft till upp

Ett innehållsrikt och framgångsrikt år
Kungl Krigs ve ten skaps aka de miens årsberättelse för 2013

av Björn Anderson
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gift att belysa försvarspolitiska utmaningar 
inför försvarsbeslutet 2015. boken är rik
tad till beslutsfattare, media och försvars
intresserad allmänhet. Den har rönt stor 
uppmärksamhet eftersom den både utgör 
ett uppslagsverk och gör fördjupningar i 
ett antal intressanta frågeställningar. bland 
annat beskriver den tydligt de problem vårt 
militära försvar brottas med; personalför
sörjningen, materiella luckor i organisatio
nen, oövade förband, behov på sikt av öka
de anslag för materielomsättning m m.

Projektledningen, ledamöterna Göran Larsbrink 
och Sven-Christer Nilsson, presenterar boken 

”För Sveriges säkerhet”. Foto: Björn Anderson

Detta projekt följdes sedan upp i årets 
vintersymposium, vilket behandlade vad 
svenskt försvar kan förmå i en krissitua
tion i värt närområde. Evenemanget ge
nomfördes under rubriken Framtidens för-
svar – kan vi försvara Sverige en vecka?”. 
Symposiet var välbesökt, inte minst mot 
bakgrund av att överbefälhavaren tidigare 
myntat begreppet ”Enveckasförsvaret”.

Ansvariga för symposiet var en gemen
sam arbetsgrupp ur akademiens försvars
grensvisa avdelningar under ledning av le
damoten Bo Waldemarsson. På ett pedago
giskt sätt påvisade gruppen det operativa 

dilemma försvaret och rikets ledning kan 
stå inför om det uppstår en militär konflikt 
i närområdet. bakgrunden är att försvaret 
numera vare sig är dimensionerat eller ut
format för att försvara det egna territori
et. I de flesta situationer torde hjälp utifrån 
behövas, en hjälp som också behöver för
beredas redan idag.

Gruppens framförande kvitterades med 
positiva uttalanden från närvarande pu
blik. bland annat uttryckte en av de riks
dagsledamöter som fanns på plats att han 
aldrig fått en så klar och bra redovisning 
under sin tid i försvarsutskottet.

Vid ordinarie akademisam man komst 
i mars tog den rys ke chefen för carn egie 
Mos cow cen ter, Dr Dmitri Trenin sitt 
inträ de i aka de mi en. Han är den förste kal
lade ledamoten från Ryssland sedan slutet 
av 1800talet. 

Akademien har sedan länge haft en brist 
på kompetens från länder i öst. Förutom 
språksvårigheter har naturligtvis det slut
na kommunistiska systemet varit en or
sak. Nu är dock Trenin kallad som leda
mot och han tog sitt inträde med ett anfö
rande om ”Russia and the Rise of Asia”. 
Sammantaget gav han en bild av en glo
bal geopolitisk tyngdpunktsförskjutning i 
riktning Asien, vilket har ökat Moskvas 
fokus i samma riktning. Ett intressant och 
väl framfört anförande, varför vi hoppas 
att han vid nästa tillfälle kan ge det rys
ka perspektivet på Norden och i synnerhet 
Sverige.

Ett par måna
der senare, när
mare bestämt den 
15 maj, var det 
dags för småstats 

Dr Dmitri Trenin.
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projektets slutredovisning. Även det sked
de genom en bokrelease.

”På egen hand eller tillsammans?” är det 
centrala temat för boken och för det pro
jekt som påbörjades redan 2008. Samtidigt 
uttrycker bokens undertitel, ”Sverige i det 
nya Europa”, att Sverige befinner sig i en 
föränderlig miljö.

I projektet har alla avdelningar medver
kat under ledning av ledamöterna Gunilla 
Herolf och Bo Huldt. De har analyserat 
frågeställningen utifrån vår skiftande om
givning, våra egna resurser och sårbarheter, 
värderingar, mål och ambitioner samt vår 
framtida väg i en snårig säkerhetspolitisk 
miljö? Slutsatsen de kom fram till är både 
logisk och enkel och heller inte kontrover
siell. ”Tillsammans” är den väg Sverige bör 
ta i en alltmer globaliserad värld. Det slår 
även nuvarande försvarsberedning fast.

Under sommaren har akademien tillsam
mans med Allmänna försvarsföreningen 
och Försvarsutbildarna startat ett landsom
fattande försvarsupplysningsprojekt, under 
benämningen Försvarsforum. Syftet är att 
sprida kunskap om vårt försvar och dess 
framtid. Med början i Almedalen i Visby 
har under hösten seminarier genomförts 
i Sundsvall, Malmö, Trollhättan, boden, 
kalmar, Östersund, Lund, Göteborg och 
Stockholm. För 2014 finns ett femtontal 
orter i planeringen. Målsättningen är att 
nå en försvarsintresserad allmänhet och in
te minst yngre personer. Föredragande är 
ledamöter ur akademien. I efterföljande 
debatt deltar de tillsammans med riksdags
ledamöter ur regionen. Intresset har varit 
bra, exempelvis var det cirka 200 personer 
i publiken i Malmö.

På försommaren presenterade försvars
beredningen sin säkerhetspolitiska rapport 

”Vägval i en globaliserad värld” i vilken be
redningen anser det försvar som riksda
gens beslutade 2009 fortfarande vara gil

tigt. beredningen förutsätter också ett ut
vecklat internationellt samarbete, samti
digt som den utan djupare analys slår fast 
att ett Natomedlemskap inte är aktuellt. 
Mot bakgrund av dessa ställningstagan
den och de brister svenskt försvar uppvi
sar har akademiens presidium funnit att 
Natofrågan behöver belysas bättre.

Ett Natoprojekt har därför initierats in
om akademien genom att låta ett antal le
damöter med skilda kompetenser, under le
damoten Karlis Neretnieks ledning, skriva 
uppsatser om Nato med olika tema. Dessa 
ska bli en antologi som kommer att pre
senteras i bokform. Första delen av boken 
kommer att utgöra en kunskapsdel som 
ska vara fritt från åsikter, medan den andra 
delen ska vara diskuterande och behandla 
vad som talar för respektive mot ett svenskt 
Natomedlemskap. Projektet kommer att 
vara avslutat vid årets slut och boken kom
mer att publiceras i samband med Folk och 
Försvars rikskonferens i Sälen. Med boken 
är förhoppningen att vi i Sverige ska få en 
mer nyanserad Natodebatt än vad som hit
tills förevarit. 

Sedan har vi årets höjdpunkt, höstsym
posiet som gick av stapeln i slutet av okto
ber. I år ett seminarium med Natoprojektet 
som aktör och Försvarsforum som ar
rangör. Inför en fullsatt Sverigesal på 
Försvarshögskolan framfördes såväl fakta 
om Nato som vad som talar för respekti
ve mot ett svenskt medlemskap. bland pu
bliken fanns allt från utländska diploma
ter, politiker, media, allmänt försvarsin
tresserade till ledamöter. Att mycket cen
trerade kring vårt förhållande till Nato och 
Ryssland säger sig självt. Skilda var åsik
terna, men en slutsats kunde alla enas om, 
att vårt försvar behöver stärkas i ett antal 
avseenden.

Det stora med höstsymposiet var inte 
bara att akademien behandlade en så po
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litiskt kontroversiell fråga. Det var ock
så premiär för vårt samarbete med Oslo 
Militaere Samfund. I oslo fanns medlem
mar ur samfundet som genom en videolänk 
stod för två av presentationerna. Dels om 
det lilla landets inflytande i Nato, dels om 
vad ett svenskt medlemskap har för bety
delse för det nordiska samarbetet. De del
tog därefter i den efterföljande debatten. 
De norska inslagen var ovärderliga i akt 
och mening att vi fick en nyanserad bild av 
vad ett medlemskap i Nato innebär. Sam 
manfattningsvis var höstsymposiet in ne
hålls mässigt och tekniskt mycket lyckat, 
vil ket inspirerar till flera arrangemang av 
det ta slag.

Akademiens hemsida har under året ut
vecklats och fått allt fler besökare. Inte 

minst beror det på de krönikor som kända 
försvarsdebattörer publicerar och den de
battblogg som ledamoten Johan Wiktorin 
ansvarar för. Förutom hans vederhäftiga 
analyser i säkerhets och försvarspolitis
ka frågor har han intervjuat företrädare 
för alla riksdagspartier om respektive par
tis hållning i försvarsfrågan. Populära in
lägg som också kommenterats livligt av lä
sarna. Populär var också den kortroman 
som Wiktorin publicerade om en presum
tiv konflikt i Baltikum, ”Korridoren till 
Kaliningrad”. I skön litterär form har han 
utvecklat ett scenario som på ett underhål
lande sätt visar på de problem vårt försvar 
och rikets ledning har att tackla i en mili
tär konflikt i detta område. Dessa inlägg på 
bloggen fick sådant genomslag att akade

Natoseminariet i Sverigesalen på Försvarshögsko lan och med norrmännen på videolänk. Foto: Björn 
Anderson.
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mien har publicerat hela novellserien i en 
bok.

Akademiens Handlingar och Tidskrift 
håller fortsatt hållit hög kvalitet. Från i 
höst har tidskriften begränsats i sidantal. 
orsak är den ekonomi akademien dispone
rar. Åtgärden är dock inte så allvarlig som 
det kan verka. Genom att begränsa sidan
talet skärps kraven på kvalitativa bidrag i 
tidskriften samtidigt som fler skrifter kom
mer att publiceras på akademiens hemsida, 
vilket i sin tur är en naturlig utveckling i 
den digitaliserade värld vi lever i.

Akademisammankomster
I år liksom tidigare år har akademien ge
nomfört sex ordinarie sammankomster. Un
der dessa sammankomster har avdelning
arna presenterat sina årliga redovis ning  ar 
och förra årets invalda och kallade leda
mö ter hållit sina inträdesanföranden. Mer 
om detta går att läsa under rubriken Av del-
ningarna nedan. Därutöver har såväl leda
möter som inbjudna gäster hållit ett antal 
föreläsningar. 

Under marssammankomsten genomför
de ledamöterna Bengt Lönnbom, Lars G 
Persson och Jan Wickbom ett minisemina
rium i vilket de presenterade en alternativ 
försvarsmodell, under benämningen den 

”Den Hårda Kärnan”. Ett arbete som de 
själva initierat och genomfört och nu gavs 
möjlighet att få prövat av akademiens le
damöter.

En utgångspunkt för deras alternativ 
är en upplevd förväntan hos statsmakter
na om ett Natostöd i samband med en all
varlig krissituation, vilket de avskrev ome
delbart. De refererade till att vi, dels de 
facto saknar medlemskap i alliansen, dels 
det orealistiska med att förhandsinteckna 
ett sådant stöd utgående ifrån det tal som 
Nato:s generalsekreterare höll i samband 

med den senaste Sälenkonferensen. En an
nan utgångspunkt var att det militära för
svaret idag prioriterar en kostnadsdrivande 
insatsberedskap på bekostnad av den lång
siktiga, vilken i dagsläget karakteriserades 
som obefintlig. En tredje utgångspunkt var 
rådande megatrender som resursbrist, kli
matförändringar m m vilka ökar potentia
len för konflikter.

Deras försvarsmodell har likheter med 
den försvarstradition som etablerades i 
Sverige under 1950 och 60 talen, vars 
grund läggande filosofi handlade om att 
hålla landet utanför krig. Således att he
la landet ska försvaras av en volymmäs
sigt relativt stor armé, som stöds av marin 
och luftstridskrafter, som personalförsörjs 
genom allmän värnplikt och som materiel
försörjs av en inhemsk försvarsindustri.

I den diskussion som följde på ledamö
ternas presentation ställdes ett antal kritis
ka frågor, vari realismen i alternativet ifrå
gasattes. oavsett vad man tycker om deras 
försvarsmodell måste man framhålla att i 
skrivande stund finns det få alternativ till 
nytänkande, vilka sannolikt behövs.

En nyhet för året var vårbuffén som ut
gjorde avslutning på sammankomsten i 
maj. Den sammankomsten har numera ut
vecklats till en traditionell årsstämma och 
för att lätta upp det hela och ge möjlighet 
till social samvaro genomfördes arrang
emanget. Det föll väl ut, varför det torde 
återkomma kommande år. 

Vid sammankomsten den 11 septem
ber redovisade den förre amerikanske för
svarsattachén i Stockholm, Bruce Acker 
sina tankar för dagen under rubriken ” 
9-11, 12 years after”. Det gjorde han ge
nom en betraktelse över utveck lingen un
der de 12 år som förflutit sedan två kapa
de passagerarplan flögs in i tvillingtornen 
vid World Trade center på Manhattan i 
New York.  Händelsen betraktades av ho
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nom som en av de mest betydelsefulla i mo
dern tid, med vittgående konsekvenser för 
såväl samhälleliga som militära förhållan
den. Som svar på attackerna inledde USA 
det krig mot terrorismen som fortfarande 
pågår.

Bruce Acker reflekterar över ”9-11, 12 years af-
ter”. Foto: Björn Anderson

karakteristiskt för attacken var att mi
litära styrkor inte deltog direkt i försva
ret. Istället kom många civila brandmän, 
poliser, vakter och frivilliga att dödas när 
de försökte undsätta offren. Detta visade 
sig bli symptomatiskt. kriget mot terroris
men drabbar och engagerar i hög grad ci
vila. Samtidigt har främst USA men också 
andra skapat civila struk turer för att delta 
i detta krig.

Efter attacken angreps Afghanistan på
följande höst av USA och ett antal allierade 
stater. De styrande talibanerna hade sam
röre med alQaida, den muslimska terror
organisation som hade genomfört attack
en i New York. Många länder införde hår
da antiterrorlagar och startade ett samar
bete för att gripa terrorister och oskadlig
göra terrornätverk.

Erfarenheten är, enligt Acker, att kriget 
mot terrorism måste föras med än större 
inriktning på att få till politiska effekter. 
Att vinna strider och döda terrorister blir 
meningslöst eller direkt kontraproduktivt 
om det politiska syftet inte är tydligt.  Han 
ansåg dessutom att kombinationen av fe
nomenet terrorism och tekniska utveck ling 
medför att bruket av militärt våld är under 
kraftigt förändring. Det som efterfrågas nu
mera är ökad förmåga till graderad och se
lektiv insats. Frågan är då i vilken grad det
ta kan ersätta besättande av territorium för 
att uppnå politisk effekt. Erfarenheterna 
är ju att många statsledningar blir allt mer 
obenägna att ta på sig de uppoffringar som 
markstridsinsatser innebär.

Vid samma septembersammankomst re
dovisade huvudsekreteraren i försvarsbe
redningen, Tommy Åkesson huvudpunk
terna i beredningens säkerhetspolitiska 
rapport, ”Vägval i en globaliserad värld”.

Åkesson gjorde en grundlig genomgång 
av rapportens innehåll. Intressant var hans 
fram hållande av små men betydelseful
la skillnader i formuleringar jämfört med 
rapporten från föregående försvarsbered
ning. Dessa formuleringsskillnader är ett 
resultat av det politiska åsiktsutbyte som 
skett inom beredningen och därmed bety
delsefulla inför det fortsatta arbetet inför 
nästa försvarsbeslut.

Synen på EU och dess roll i säkerhets
politiskt hänseende karakteriserades såle
des som ”nyk trare” samtidigt som osäker
heten i den framtida utveck lingen nu be
döms som större än vad som kunde utlä
sas av föregående rapport. Synen på den 
politiska utvecklingen i Ryssland är också 
präglad av det som hänt och således med 
mindre grad av förhoppningar om demo
kratisk utveckling. konse kvenserna för 
svensk säkerhetspolitik blir då ett stör
re behov att skydda den egna handlings
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friheten. Samtidigt gör den militärtekniska 
utvecklingen, med precisionsstyrda fjärrva
pen och cyberstridsmedel, det ännu svåra
re för små länder att agera på egen hand 
och Åkesson drog slutsatsen att samverkan 
blir ännu viktigare. Detta skrivs naturligt
vis inte direkt i rapporten men skälen för 
en sådan slutsats finns nu tydligare redo
visat än tidigare även om man kanske be
höver hjälp för att finna de viktiga formu
leringarna.

Efter Åkessons redovisning följde tre 
förberedda kommentarer av ledamöterna 
Krister Andrén, Gudrun Persson och Jo-
han Wiktorin.

Andrén, som är säkerhetspolitisk expert, 
inledde med att konstatera att han inte ha
de upptäckt alla politiskt viktiga nyanser 
och var tacksam för Åkessons vägledande 
reflexioner.

Andrén lyfte fram ett antal frågeställ
ningar där han önskar tydligare besked i 
det fortsatta ar betet. En av dem rörde sy
nen på militära maktmedel i allmänhet. 
Han ansåg sådana inte vara passé utan 

önskade en mer genomarbetad syn på de
ras roll i svensk säkerhetspolitik. Han av
slutade med några kritiska reflexioner rö
rande den insatsorganisation som blev re
sultat av föregående försvarsbeslut. Räcker 
den och är den lämpligt utformad? Detta 
när man nu tar hänsyn till de nya omstän
digheter och den nya information som 
nu ett antal år senare föreligger? Mer om 
Andréns inlägg finns att läsa i nummer tre 
av årets Handlingar och Tidskrift.

Den andra kommentaren gavs av le
damoten Persson, ryss landsforskare vid 
Totalförsvarets forskningsinstitut. Hon up
pehöll sig vid vad Ryssland är och står för. 
Hon framförde att i den allmänna ryss
landsdebatten före kom mer ett antal mot
satspar. Ett sådant är om stagnation å ena 
sidan och revolutionär förändring och i 
dess förlängning instabilitet, å andra sidan. 
Ett annat motsatspar utgörs av en traditio
nell antivästlig retorik samtidigt som man 
aktivt verkar för utökat samarbete med 
väst när det gäller frihandel och säkerhets
politik. Efter att ha konstaterat att det inte 

Panelen bestående av ledamöterna Johan Wiktorin, Gudrun Persson, Mats Bergquist och Nils Andrén. 
Foto: Björn Anderson.
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är lätt att komma till några säkra konklu
sioner blev slut re flexionen att Ryssland be
står i sin mångfasetterade form, medan det 
är betraktarna, även i Sverige, som svänger 
mellan olika bedömningar och åsikter.

Den tredje förberedda kommentaren 
lämnades av ledamoten Wiktorin, akade
miens bloggredaktör med erfarenheter från 
För svars mak tens högkvarter, som fokuse
rade på militära aspekter. Han inledde med 
att beredningens rapport innehåller värde
full information. Nu gäller det att i nästa 
steg dra slutsatser för det svenska försvaret. 
Allmänt gäller att USA är motorn i den mi
litärtekniska utvecklingen medan Ryssland 
i någon mån återtagit rollen från det kalla 
kriget. Han kom också in på utvecklingar
na i grannländerna Danmark, Norge och 
Finland, vilka delvis går i olika riktningar.

Efter kommentarerna följde en fråge
stund och debatt under ledning av ledamo
ten Mats Berg quist. En debatt som i stort 
fokuserade på Försvarsberedningen som 
företeelse och dess arbetssätt. beredningen 
arbetar nu med nästa steg med en tydliga
re försvarspolitisk inriktning vilken ska re
dovisas mars 2014. Det slutliga steget inför 
nästa försvarsbeslut är sedan den försvars
proposition som kommer att utformas vid 
Försvarsdepartementet våren 2015.

Vid årets sista sammankomst, den 4 de
cember framförde ledamoten och utrikes
ministern Carl Bildt sin syn på svensk sä
kerhets och försvarspolitik över tiden, glo
balt och i närområdet. Ledamoten Åke Sell-
ström redovisade därefter erfarenheter från 
de vapeninspektioner han lett i Syrien un
der senaste året. bland annat kommente
rade han den analys som gjorts angående 
användning av kemiska stridsmedel. När
mare om deras presentationer finns att läsa 
på akademiens hemsida.

Avdelningarna

Avdelningen för lantkrigsveten-
skap (I)

Till avdelningen har den förutvarande förs
varschefen i Norge, generalen Sverre Die-
sen kallats. Invald har översten Pär Blid 
vid den Militära Underrättelse och Sä ker
hetstjänsten blivit.

I mitten av mars svarade avdelningen 
för akademiens studiebesök vid Livgardet 
i kungsängen. Temat för besöket var 

”Personalförsörjningssystemet ur ett för-
bandsperspektiv”. Under dagen fick ett ti
otal ledamöter träffa anställda vid förban
det. besöket var väl upplagt från förban
dets sida. Ledamöterna fick i de diskussio
ner som fördes med soldater och befäl klart 
för sig de problem och utmaningar det nya 
systemet står inför. Ett framträdande pro
blem var den snabba omsättningen på hel
tidsanställda soldater.

Vid akademisammankomsten i april höll 
ledamoten Johanne Hildebrandt sitt inträ
desanförande under rubriken ”Legoknekt, 
barnamördare eller hjälte?”. Hildebrandt 
med erfarenhet som krigsreporter redo
visade i sitt anförande allmänhetens bild 
av de svenska soldaterna och hur solda
terna själva anser att de uppfattas av all
mänheten. Hennes slutsatser baserades på 
resultatet av två separata undersökningar 
som tagits fram speciellt för detta tillfälle. 
Sammanfattningsvis kunde hon konstatera 
att allmänhetens syn var bättre än vad sol
daterna förmodade den var.

Under ett avdelningsmöte samma må
nad höll ledamoten Stefan Andersson sitt 
inträdesanförande i Leijonsköldska sa
len på Försvarshögskolan . Han behandla
de ämnet EU battle Groups förmåga och 
framtida utveckling. Framställningen gav 
auditoriet ett antal tankeställare. En, men 
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inte minst viktig, var värdet av detta be
redskapskoncept, som hittills inte kommit 
till användning, i relation till de omfattan
de kostnader konceptet drar.

Med kort varsel höll kallade ledamoten 
Sverre Diesen sitt inträdesanförande under 
rubriken ”Nätverksbaserad manöverkrig-
föring för 2000-talet – En lösning också på 
nor d iska försvarsproblem?”. Anförandet 
var ett militärteoretiskt nytänkande. bland 
annat påvisade Diesen att militär konserva
tism resulterat i att ny och revolutioneran
de teknik använts för att förbättra existe
rande strukturer och insatskoncept, i stäl
let för att bygga strukturer och insatskon
cept med den revolutionerande tekniken 
som utgångspunkt. Framför sig såg han 
en utveckling av små autonoma ISTAR
enheter med hög mobilitet som ersättare 
för mekaniserade förband. En lösning som 
han också applicerades på de nordiska län
dernas försvarsproblem; liten befolkning, 
stor landmassa och små militära styrkor 
som gemensamma nämnare.

Avdelningen för sjökrigsveten- 
skap (II)

Ledamoten Jonas Haggren höll sitt in
trädesanförande i april under rubriken 

”Framtidens svenska sjöförsvar?” I sitt anfö
rande gjorde Haggren en komparativ ana
lys av konteramiral Sten Swedlunds inträ
desanförande 1994 och det förslag på ma
rint ”grund försäkrings skydd” Swedlund 
an såg vara rimligt vid den tiden. bland an
nat frågade han sig om Swedlunds anfö
rande är relevant idag i jämförelse med 
da gens marina organisation. Vidare belys
te han de förändringar vi kan se om 20 år 
och hur det kan förklara nuvarande storlek 
på den svenska marinen. Av redovisningen 
framgick klart och tydligt att dagens ma
rin kommer ha svårt att svara upp mot de 

behov som finns i ett säkerhetspolitiskt för
sämrat läge.

Ledamoten Jonas Haggren under sitt inträdesan-
förande i april. Foto: Björn Anderson

Avdelningen för luftkrigsveten- 
skap (III)

I avdelningen har överstelöjtnanten Tommy 
Petersson från För svars mak tens högkvar
ter valts in.

Under ledning av avdelning III förbered
de och genomförde avdelningarna I, II och 
III årets vintersymposium. Det kom att ut
göra dessa avdelningarnas årliga redovis
ning. En gemensam arbetsgrupp hade till 
uppgift att utifrån slutsatser från projektet 

”Svensk säkerhet efter 2014” analysera vad 
svenskt försvar förmår i en framtida kris i 
vårt närområde.

Arbetsgruppen fann att dagens militära 
organisation främst är formad för att kun
na stödja FN i samband med kriser utan
för det Skandinaviska området. För kon
flikter och kriser i vårt närområde är den 
inte ändamålsenlig om den ska utgöra stöd 
för vår säkerhetspolitik. Gruppen förelog 
därför ett genomgripande omtag av svensk 
försvarspolitik. Den underströk också att 
denna slutsats bygger på antagandet att 
För svars mak tens förband ges möjlighet att 
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utvecklas i takt med den tekniska utveck
lingen. Nuvarande ekonomiska ramar ska
par inte denna möjlighet.

Sammanfattningsvis redovisade grup
pen under vintersymposiet att försvaret in
te har en trovärdig förmåga att försvara 
hela Sverige. Även angrepp mot begränsa
de områden och funktioner kan orsaka sto
ra problem för samhället. Vid kriser i vårt 
närområde kommer det alltid att finnas ett 
behov att samverka med andra länder. Vid 
ett eventuellt angrepp mot Sverige kommer 
vi alltid att behöva hjälp utifrån. För att 
vara effektiv måste hjälpen vara förberedd. 
Vår politik om militär alliansfrihet i fred 
medger inte att detta sker.  En logisk slut
sats var att statsmakterna snarast bör göra 
en ingående studie rörande vilka förutsätt
ningar det finns att ändra vår säkerhetspo
litik så att vi kan få tidig hjälp.

Avdelningen för militärteknisk 
vetenskap (IV)

I avdelningen har avdelningschefen Pia 
Gruvö vid För svars mak tens högkvarter 
valts in.

Ledamoten Dennis Gyllensporre genom
förde sitt inträdesanförande under rubri
ken ”How much is enough? Addressing the 
perennial question on the Swedish Armed 
Forces”.

Även om förvarsplanering anses av 
många vara det omöjligas konst gav Gyllen
sporre en balanserad bild över svensk för
svarsplanerings roll, förutsättningar och 
möjligheter. Mot bakgrund av pågående 
försvarsmaktsreform behandlade han tre 
centrala områden. För det första plane
ring för förmågeutveckling, som handlar 
om att maximera effekten av försvarsan
slaget. För det andra planering för det ope
rativa utnyttjandet av stridskrafterna, vil
ket har ett ”här – och – nu perspektiv” som 

tar utgångspunkt i scenarier och operati
va bedömanden. Slutligen den långsiktiga 
studieverksamheten, som med en framför
hållning på 1020 år försöker att maxime
ra den långsiktiga försvarsförmågan och 
därmed svara upp mot den intrikata frå
geställningen om vilka kapaciteter som be
hövs vid ett visst tillfälle.

Av flera slutsatser kan nämnas att han 
ser begreppet spårbarhet som ett modeord 
i planeringssammanhang. Det leder tanken 
till förmågan att tydligt se en logisk kon
sekvenskedja med ett tydligt resultat/kon
sekvens. Han varnade för detta synsätt då 
verkligheten oftast ser annorlunda ut än 
den för det aktuella tillfället använda spår
barhetsmodellen varvid vi förleds till att 
uppfatta en säkerhet/ trygghet som inte ex
isterar. 

Hans slutord i ett mycket intresseväck
ande anförande handlade om att vi kan ut
veckla vår förmåga till planering och risk
hantering ytterligare, en icke linjär om
värld till trots.

En arbetsgrupp ur Avdelning IV har un
der året studerat frågan om möjligheten ur 
teknisk vinkel till ”Nolltolerans mot för-
luster”. Arbetet utgjorde avdelningens årli
ga redovisning och presenterades vid aka
demiens decembersammankomst. Av tid
skäl kan innehållet i presentationen inte re
dovisas här. Ett referat från redovisningen 
finns att läsa på akademiens hemsida.

Avdelningen för annan vetenskap 
av betydelse för rikets säkerhet och 
försvar (V)

I avdelningen har docenten vid Försvarshög
skolan, Fredrik Bynander valts in.

Vid sammankomsten i maj höll ledamo
ten Carl-Johan Hagman sitt inträdesanfö
rande. Rubriken var ”Från sill till skifferol-
ja”. I anförandet tog Hagman referens i hur 
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strategiska råvaror genom tiderna styrt sä
kerhetspolitik och vilken påverkan det haft 
för handel och sjöfart. bland annat kunde 
han konstatera att tillgången på olja i hög 
grad har styrt militär strategi under de se
naste årtiondena. Nu när världen står inför 
en gasrevolution kommer det också att få 
säkerhetspolitiska konsekvenser. Han kon
staterade att stormakters behov av obe
hindrad tillgång till strategiska varor och 
handel stöpt svensk historia sedan medelti
den. Att det också kommer att vara fallet i 
framtiden var ingen oväntad slutsats.

Den årliga redovisningen från Avdelning 
V har i år behandlat frågan ”Var behövs fri-
villigheten?”. En arbetsgrupp ur avdelning
en med ledamöterna Björn Körlof, Peter 
Lagerblad, Bo Richard Lundgren och Kaj 
Wahlberg har utarbetat en rapport som 
kommer att publiceras i början av 2014.

Underlaget i rapporten behandlades vid 
ett seminarium arrangerat av avdelning
en i september månad. Inledningsvis redo
visades att de frivilliga försvarsorganisa
tionerna alltjämt består av en stor grupp 
människor, totalt över 400 000 personer. 
Problemet är dock samhällets förmåga att 
använda sig av denna resurs. Huvuddelen 
av dessa organisationer bygger idag sin 
ekonomi på uppdrag där För svars mak ten 
står för den största andelen.

ofta anges att de frivilliga försvarsorga
nisationerna är viktiga bärare av försvars
vilja och opinionsbildning i samhället. Det 
diskuterades utifrån två viktiga aspekter. 
En avseende s k principiell försvarsvilja 
(synsättet rörande ett lands rätt att försva
ra sig med väpnat våld vid anfall) och en 
annan avseende den enskildes egen bered
villighet att delta i försvaret och göra väp
nat motstånd och hur den enskilde bedö
mer förutsättningarna att trovärdigt kun
na göra militärt motstånd (en s k praktisk 
försvarsvilja).

Flera nya förutsättningar har inträtt för 
de frivilliga försvarsorganisationerna un
der det senaste årtiondet. bland annat är 
det kalla kriget slut och vi har ett starkt 
reducerat insatsförsvar som under flera år 
endast varit inriktat på utlandsmissioner. 
För organisationerna är den minskade ef
terfrågan inom främst det militära försva
ret en stor utmaning. En utmaning inte ba
ra för organisationerna utan för samhället 
i stort, som med säkerhet har behov av fri
villiga insatser, fast kanske på andra plat
ser än tidigare.

Avdelningen för säkerhetspolitisk 
vetenskap (VI)

Till avdelningen har professorn Rolf Tamnes 
från Norge kallats samt har författaren och 
ledarskribenten Claes Arvidsson och fil dr 
Gudrun Persson från Totalförsvarets forsk
ningsinstitut valts in.

Avdelningens årliga redovisning framla
des av avdelningens ordförande, ledamo
ten Mats Bergquist vid akademiens okto
bersammankomst. Han talade över ämnet 

”Hur har det internationella systemets mak-
rostruktur utvecklats?”.

bergquist tog utgångspunkt i den unipo
lära värld som var resultatet av händelser
na post 1989. En tidpunkt då USA:s do
minans inom såväl hård som mjuk säker
het var närmast total. Hur detta läge upp
fattades exemplifierade han med Francis 
Fukuyamas kontroversiella verk The End 
of History and the Last Man, vilket utgavs 
1992. I verket hävdar Fukuyama att histo
rien är slut i och med Sovjetunionens fall 
och det kalla krigets slut. Det motiverar 
Fukuyama med att världen domineras av 
liberala demokratier och därför kommer 
det inte att inträffa några fler stora idéstri
der, som den liberala demokratins kamp 
mot nazism eller kommunism.
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Enligt bergquist har denna unipolära si
tuation på ganska kort tid krackelerat be
tänkligt i och med ett accelererande ameri
kanskt budgetunderskott och ett kina på 
snabb frammarsch. Snabbare än vad som 
tidigare bedömts och med en framtidsop
timism som kontrasterar mot amerikansk 
krigströtthet och monetära problem, vilket 
i sin tur öppnar upp för ett kinesiskt mo
mentum, såväl politiskt och ekonomiskt 
som militärt. 

Sett i backspegeln är måhända den bipo
lära situation som rådde mellan åren 1948 
och 1989 en historiskt ytterligt stabil pe
riod, där bergquist också gjorde jämförel
sen med tripolaritet vars grundkarakteris
tika är höggradig instabilitet då tendensen 
att två aktörer lierar sig mot den tredje, vil
ket har belagts av historien. 

Pågående förskjutning av USA:s stra
tegiska intressefokus från Europa mot 
Fjärran Östern är inte helt lätt att realisera 
i sin praktiska förlängning givet den eko
nomiska situationen samtidigt som en re
dan påtaglig mindre positiv konsekvens är 
att konfliktytan mellan USA och Kina ökat. 
bergquists bedömning var att krigsrisken 
trots detta får bedömas vara låg.

Även om framtiden alltid är svårbedöm
bar såg han sammanfattningsvis en super
makt i svag utförsbacke, en supermakt i 
vardande och därtill den intressanta frå
gan vilka ytterligare så kallade ”lesser gre
at powers” som kan vara aktuella. Utifrån 
perspektivet hård säkerhet är Ryssland en 
tämligen given kandidat i vår del av värl
den. EU har otvetydigt ekonomiska musk
ler och potential för ytterligare främst eko
nomisk kraftutveckling, medan det militä
ra maktinstrumentet går kräftgången, vars 
konsekvenser förstärks av det tyska synsätt 
som avskriver deltagande i konflikter be
lägna högre upp på skalan.

Den kallade ledamoten Dmitri Trenin 
från Ryssland valde under sitt inträdesan
förande att ge ett ryskt perspektiv på Asien. 
Anledningen var Asiens allt större säker
hetspolitiska och ekonomiska betydelse. 
Det inledande budskapet från Trenin var 
att få stater berörs av denna utveckling mer 
än Ryssland. Han var därvid tydlig med att 
den ryska politiken lyckats mindre väl med 
att gå i takt med den europeiska integra
tionen. I stället fokuserar den på att bygga 
den egna maktbasen österut. Som ett led i 
detta är strategiskt oberoende en kärnfrå
ga, vilket nära sammanhänger med landets 
ambitioner om en central och stark posi
tion i världspolitiken.

Trenin beskrev illustrativt hur kina från 
att ha varit en junior medlem av det so
cialistiska blocket idag har en ekonomi 
som är fyra gånger större än den ryska och 
en nästan dubbelt så stor försvarsbudget. 
Samtidigt gav han bilden av i stort sett rå
dande harmoni i relationerna mellan de 
båda giganternas huvudstäder, vilket sam
mantaget förklarades med att visserligen 
känner sig Ryssland utmanat men däremot 
inte hotat av ett allt mer starkt och inflytel
serikt kina. Tvärtom elogerades kina för 
att under den ryska nedgångsperioden ef
ter Sovjetunionens upplösning ha strävat 
efter goda förbindelser och partnerskap 
med Moskva.

Sammantaget gav han bilden av en 
aktiv satsning på Asien från rysk sida. 
Inrikespolitiskt genom omfattande ut
vecklingsprojekt i de asiatiska delarna av 
Ryssland, utrikespolitiskt genom deltagan
de i sexpartssamtalen om Nordkorea lik
som en aktiv brobyggarroll också med län
der vilka har ansträngda relationer med 
kina, som Vietnam och Indien.
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Högtidsdagen
Den 217.högtidsdagen celebrerades på tra
ditionsenligt sätt tisdagen den 12 november. 
Hedersgäster var Deras kungliga Högheter, 
Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel.

Högtidssammankomsten genomfördes 
i börshuset. Den inleddes med välkomst
tal av styresmannen, ett tal som behand
lade det militära försvarets framtid. Andre 
styresmannen framförde minnesord över 
bortgångna ledamöter sedan förra högtids
sammankomsten. Ständige sekreteraren 
gjor de en exposé över ett innehållsrikt och 
fram gångsrikt år samt erinrade de närvaran
de om vad akademien står för. Därefter tog 
un der 2013 kallade och valda ledamöter sitt 
in träde i akademien och hälsades välkom
na av styresmannen. Rikshemvärnschefen 
Ro land Ekenberg mottog sin belöning av 

HkH Kronprinsessan Victoria och leda
moten Stefan Gustafsson avtackades som 
avdelningsordförande.

Sammankomsten avslutades med hög
tidstal av ordförande för Folk och Försvar 
Göran Arrius, vilken i sitt tal uppehöll sig 
till betydelsen av försvarets förankring i 
folket. För musiken stod Svea Livgardes 
musikkår.

Högtidsmiddagen intogs i en fullsatt 
riks sal på karlbergs slott i vilken cirka 150 
ledamöter och gäster deltog. Roland Eken
berg framförde de belönades tack och förre 
styresmannen och hedersledamoten Sven
olof olson tackade för maten. 

Bidrag och belöningar
Under året inkom tre ansökningar om bi
drag för forskning alternativt publicering 

Kronprinssessan Victoria och Prins Daniel flankerade av akademiens ledning. Foto: Cia Österberg.



28

N R 4 okTobER/DEcEMbER 2013

av skrifter med militärvetenskapligt inne
håll till Lars och Astrid Albergers stiftelse. 
En av dessa var från akademien, som lik
som tidigare år sökte bidrag för Handlingar 
och Tidskrift.

Högtidstalaren Göran Arrius. Foto: Cia 

Österberg.

Förutom ansökan från akademien be
fanns ytterligare en vara berättigad till bi
drag. Den senare var dock av sådan stor
lek att ett stöd inte kunde inrymmas i stif
telsens budget. Den sökande har därför an
modats att återkomma med en mer precise
rad ansökan till nästa år. Akademien bevil
jades slutligen en summa på högst 350 000 
kronor. För att undvika jäv har akade
miens ansökan särskilt granskats av stiftar
nas representant, lagmannen Fredrik von 
Arnold.

Åtta förslag till belöningar har gransk
ningsutskottet haft att bereda, varav två 
var en rest från föregående år. Efter genom
förd granskning kom endast ett av försla
gen att belönas detta år. Övriga förslag föll 
antingen på att något påvisbart resultat av 

de nominerades insatser inte fanns att re
dovisa, eller på att de inte ansågs omfattas 
av gällande stadgar, eller på att deras gär
ning inte var av den karaktären att det mo
tiverade en belöning.

Den som kom att belönas var rikshem
värnschefen, brigadgeneral Roland Eken-
berg. Han tilldelades akademiens belönings
medalj i guld, 8.storleken. Motiveringen 
var som följer:

”Roland Ekenberg har varit rikshem
värnschef under åtta år. Under denna tid 
har hemvärnet genomfört en genomgri
pande omorganisation och modernisering 
som inneburit en stor omställning för den
na frivilligorganisation. 

Ledamoten Stefan Gustafsson. Foto: Cia 
Österberg. 

Denna mycket omfattande förnyelse av 
hemvärnet på en relativt kort tid har kun
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nat ske på grund av Roland Ekenbergs ut
omordentliga personliga insatser. Dessa in
satser har gått långt utöver vad som kan 
förväntas av hans chefsbefattning. De har 
bland annat medfört att hemvärnet fått 
ökad acceptans både internt inom För
svars mak ten och externt i det försvars
politiska sammanhanget. Han har genom 
kunnighet, organisationsförmåga, engage
mang, och framför allt ett framstående le
darskap, moderniserat hemvärnet så att 
det kan fylla en viktig funktion i försvaret 
av vårt land även i framtiden. Genom si
na personliga egenskaper har han bidragit 
till att ingjuta förtroende och framtidstro, 
trots de svårigheter som alltid uppstår vid 
stora organisationsförändringar. 

Som akademien ser det är en belöning 
av detta slag också ett kvitto på hemvär
nets och frivillighetens betydelse för för
svaret.

Roland Ekenberg mottar sin belöning ur kron-

prinsessans hand. Foto: Cia Österberg.

Ledamöterna
Sedan förra högtidsdagen har sex ledamö
ter valts in i akademien och två kallats. En 
närmare presentation av dessa ledamö ter 
finns att läsa i nummer två av årets Hand

lingar och Tidskrift. Nio ledamöter har 
avlidit.

Antalet ledamöter i akademien 2013:

Ledamöter Antal varav
under 70 år

Valda (varav fem  
är hedersledamöter)

407 219

kallade 28 18

Totalt 435 237

Ämbetsmän och funktionärer
Under 2013 har endast en förändring skett 
i akademiens ledning. Det var i avdelning 
II där ledamoten och kommendören Bengt 
Lundgren valdes till ordförande. 

Vid högtidssammankomsten den 12 no
vember avtackades och medaljerades den 
tidigare avdelningsordföranden för avdel
ning II, ledamoten Stefan Gustafsson.

Som ledamot i granskningsutskottet 
med hög vetenskaplig kompetens omval
des ledamoten Inge Jonsson på tre år.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan konstateras att 
årets verksamhet har genomförts som pla
nerat. Intäkterna har blivit bättre än vad 
som var tänkt medan kostnaderna i stort 
följt budget. Det innebär ett bättre resultat 
än planerat.

All verksamhet som ovan beskrivits har 
dock inte varit möjlig att genomföra ut
an generösa bidrag från Lars och Astrid 
Albergers stiftelse och Marianne och Mar
cus Wallenbergs stiftelse.

oaktat detta har akademien ett struk
turellt underskott. Det är av den anled
ningen akademien förra året inrättade den 
Tibellska fonden. Glädjande är att fonden 
under första året fått bidrag från ett stort 
antal ledamöter. Fondens tillgångar är nu 
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över 200 000 kronor och vi ser fram emot 
fortsatta bidrag, såväl från ledamöter som 
utomstående. Avsikten är att utdelning
ar från fonden på sikt ska bidra till akade
miens verksamhet.

Ni har nu fått en exposé över ett inne
hållsrikt och framgångsrikt år. om det ska 
ses som en politisering från akademiens si
da och kräver särskilda förhållningssätt 
från ledamöter eller inte, det är upp till be
traktaren att avgöra.

För egen del vill författaren till denna be
rättelse bara säga; ”Lägg fram problemen. 

Gå inte bakom ryggen på folk. Närhelst 
problem uppstår, lägg fram dem till dis
kussion, fatta beslut och problemen kom
mer att lösas. Läggs de inte fram, kommer 
de att bestå olösta under lång tid, kanske i 
åratal”. Tänkvärda ord fritt citerat ur Mao 
Tse Tungs lilla röda.

Författaren är generalmajor och akademi
ens ständige sekreterare.

Nya ledamöter fr vänster Rolf Tamnes, Pär Blid, Tommy Petersson, Pia Gruvö, Fredrik Bynander, 
Gudrun Persson och Claes Arvidsson. Foto:Cia Österberg.


