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HANDLINGAR

Detta år har varit fyllt av oförut-
sebara, dramatiska händelser, 
och vi har varit sysselsatta med 

att analysera det skedda och att förut-
säga sannolikheten för ett upprepande; 
blir det terroristhot, växthuseffekt eller 
fågelinfluensa. Men vi vill inte stå som 
Bengt Lidners grevinna Spastara under 
jordbävningen i Messina och låta blixtar 
och bjälkar falla omkring oss, och vi vill 
inte bara göra prognoser, utan vi vill förstås 
försöka påverka framtiden. Men gör vi det 
vi skall göra kraftfullt och med den snabba 
reaktion som stunden kräver? 

Sverige har till skillnad från de flesta 
andra länder inga egna erfarenheter av 
plötslig aggression under hela den långa 
tiden efter Napoleonkrigen, och vi har varit 
tämligen förskonade från naturkatastrofer. 
Vi har utnyttjat tiden till att bygga upp en 
förvaltning, som har utmärkts av en folklig 
närhet och stark självständighet. 

Men det har framförts tvivel om den 
modellen verkligen duger, om regering och 
land har den samlade centrala kraft som 
skulle kunna komma att krävas. En av de 
blockeringar vi har att brottas med brukar 

Tillit
Styresmannens anförande vid Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
högtidssammankomst den 11 november 2005

kallas den ”oxenstiernska förvaltnings-
modellen”, en förvaltning som utmärks av 
självständiga myndigheter och förbud mot 
ministerstyre. Problemet är stort, men ut-
går man från Axel Oxenstierna och förhål-
landet mellan ämbetsverk och kungamakt, 
missuppfattar man inte bara historien utan 
också de problem vi står inför. 

1809 års regeringsform, som brukar 
betecknas som vår första demokratiska, 
föreskrev att kungen vid sin maktutövning 
skulle samverka med statsråden. Att stats-
råden inte fick ge direktiv till ämbetsver-
ken hade alltså inte med myndigheternas 
ställning till regeringen att göra utan med 
förhållandet inom regeringen, mellan stats-
råd och kung. När vi under 1800-talet fick 
ett regeringskansli av dagens slag, befästes 
maktfördelningen. 

Systemet med självständiga myndighe-
ter och förbud mot ministerstyre byggdes 
upp under en tid med stark exekutiv makt 
i form av kungamakten. Systemet var an-
passat för en tid när kungen själv fattade 
beslut, och när förvaltningen var så liten 
att det förekom direkta kontakter mellan 
statschef och myndighetschefer. Men vi 
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har kvar systemet i en tid när statschefen är 
utan politisk makt, och när regeringschefen 
inte har egna exekutiva resurser men ändå 
ambitionen att agera. 

Två offentliga utredningar arbetar med 
frågan från olika perspektiv, Katastrof-
kommissionen och Ansvarskommittén. 
Avgörande ansvarsfrågor av detta slag 
har alltid diskuterats inom Akademien, 
under 1990-talet när man inom försvaret 
återupplivade begrepp som anpassning 
och återtagning, nu när frågan om snabba 
reaktioner på högsta nivå berör alla i vårt 
land.    

Förhållandet mellan medborgare och 
statsmakt brukar mätas i termer av tillit. 
Tillit innebär förtroende, att kommunika-
tionen mellan beslutsfattare och utövare är 
klart. Såväl indelningsverket som bered-
skapstidens och det kalla krigets skatte-
finansierade försvarsansträngningar hade 
vilat på bräcklig grund utan denna tillit. 
Många uppfattar idag en osäkerhet när det 
gäller försvarets omedelbara framtid, inte 
enbart på grund av skiftande åsikter om 
nivå och volym, utan på grund av en fly-
tande process, en grundläggande oklarhet 
om förhållandet mellan beslut och effekt, 
och en ifrågasatt verklighetsbeskrivning. 
Till det kan bara läggas, att det politiska 
ledarskapets höjdpunkter ofta har nåtts, när 
besvärliga budskap har levererats klart och 
förtroendefullt.      

Krigsvetenskapsakademien skiljer sig 
från de flesta av de kungliga akademierna 
genom att vi också har en instrumentell 
målsättning: vi skall inte bara främja veten-
skaper, vi skall dessutom främja Fädernes-

landets försvar. Men vad är fädernesland, 
frågar sig många idag, när gemenskapens 
östra gräns går mot Ryssland och den 
södra i Nordafrika, och den internatio-
nella lojaliteten inte känner några gränser 
i topografin? Vad är försvar frågar andra, 
när det nationella försvaret får ge plats för 
militära insatser i utlandet och beredskap 
mot naturkatastrofer och epidemier? 

Men hav tröst, inte ens för Krigsveten-
skapsakademiens grundare var detta givet. 
Fäderneslandet omfattade då Sverige, 
Finland, Pommern och S:t Barthélemy, 
men det var få som tyckte att det var lika 
viktigt att offra liv och pengar för den 
västkaribiska ön eller provinsen vid den 
gamla Sjökanten som för det svenska rikets 
kärnland. Och när Tegnér manade oss att 
inom Sveriges gränser återvinna Finland, 
frammanade han också bilden av ett nytt 
säkerhetsbegrepp. 

Alla de större program som vi har haft 
under det senaste året har utgått från den 
förändrade uppfattningen om Fädernes-
landets försvar. Om programverksamheten 
är det ena utflödet i vår akademi, utgörs 
det andra av den bredd som ledamöterna 
representerar. Ofta ställs frågan vad Aka-
demien är för slags organism, vems åsikter 
förfäktas egentligen, kan man över huvud-
taget ha en samlad uppfattning? Frågan om 
verkligheten styrs av individen eller kol-
lektivet har alltid varit under diskussion. 
Lenin påstod att politik uppkommer där 
massorna finns; inte där det finns tusentals 
utan där det finns miljoner, medan liberalen 
John Stuart Mills hävdade att människor 
inte förvandlas till en annat slags substans 
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bara för att de har förts samman. 
Krigsvetenskapsakademien består av 

ett stort antal individer med den enda 
gemensamma faktorn att de har utmärkt 
sig särskilt inom Akademiens område. 
Omkring 190 av ledamöterna representerar 
de tre försvarsgrenarna, ett 80-tal tekniska 
områden, ett 50-tal juridik, statsvetenskap, 
utrikespolitik och säkerhetspolitik, ett 40-
tal förvaltningsområden av olika slag, ett 
20-tal medicin och sociala områden samt 

lika många de historiska vetenskaperna. 
Det är alltså en enastående och mångkultu-
rell kunskap, som samlas i den smältdegel 
som utgörs av denna församling.   

Styrkan är mångfald i kunskap, men 
kraften kommer också från viljan att ge 
uttryck för den. Även Krigsvetenskaps-
akademiens tvåhundranionde år har gått i 
det tecknet, och vi ser fram emot det två-
hundrationde med arbetsglädje och goda 
förhoppningar.    

   


