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är det ur ett vetenskapligt perspektiv viktigt 
med mångfald i åsikterna.

 
Och mångfald finns det i denna Aka-

demi. Med den avdelningsindelning som 
vi har och med de intagningskriterier som 
vi tillämpar vågar jag påstå, att det inte 
finns någon kompetens eller erfarenhet 
inom  Akademiens verksamhetsområde 

HANDLINGAR

Akademien hade vid periodens 
början 430 ledamöter, varav 3 
hedersledamöter och 20 kallade. 

Enligt Akademiens stadgar får det finnas 
högst 150 valda ledamöter yngre än 62 år. 
Om särskilda skäl finns får detta antal ökas 
med 10. Antalet valda ledamöter under 62 
år var vid periodens början 154.

Akademiens verksamhet
Kungl Krigsvetenskapsakademien firar i år 
sin 209:e högtidsdag. Vårt stolta valspråk 
lyder i kortform ”Fäderneslandets försvar”. 
Det inte alla känner till är att det i sin hel-
het lyder ”Fäderneslandets försvar – mod 
och kunskaper”. Detta förpliktar, och i 
en tid där vi har avvecklat gårdagens för-
svarsmakt och är i början på att bygga upp 
den nya Försvarsmakten har  Akademiens 
ledamöter anledning att noga begrunda 
innebörden av vårt valspråk.

I Akademien har det alltid varit högt i 
tak, och följaktligen har åsikter fritt kun-
nat framföras och värderas utifrån saklig 
grund. Detta innebär naturligtvis att det i  
Akademien inte bara finns en åsikt, tvärtom 

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
årsberättelse 2004-2005

av Akademiens sekreterare överste 1.gr Kim Åkerman

Överste 1.gr Kim Åkerman
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som inte finns tillhanda. Detta blir mycket 
tydligt, inte bara i  Akademiens samman-
komster och aktiviteter, utan än mer i de 
avdelningsvisa aktiviteterna. 

Det finns de som utifrån Akademiens 
namn, Kungl Krigsvetenskapsakademien, 
hamnar i slutsatsen att denna akademi är 
en historiskt tillbakablickande militärhisto-

Avlidna ledamöter under perioden:
Generalmajor  Bengt Wallroth, 
Konteramiral  Jan Enquist
Generallöjtnant Gösta Odqvist
Överste av 1.gr Åke Lönnberg 
Överste  Elis Sundin 
Direktör  Sven Gerdin  
Överingenjör  Sture Risberg  
Biskop Karl-Gunnar Grape  
Professor  Jan Agrell 
Direktör Curt Mileikowsky
Professor  Lars Lidberg 

Invalda ledamöter 2005-04-12:
Överstelöjtnant Anders Cedergren 
Kommendör Peter Bager 
Kommendör Herman Fältström 
Överste Mats Olofsson 
Överste Bengt Svensson 
Överstelöjtnant Lennart Axelsson 
Teknisk doktor Johan Leander 
Civilingenjör Rickard O Lindström 
Filosofie doktor Karin Lindgren 
Generaldirektör Christina Salomonsson 
Sakkunnig/smittskydd Anders Tegnell 
Professor Jan Hallenberg 
Filosofie doktor Mike Winnerstig 

risk nostalgi-akademi. Inget kan emellertid 
vara mera fel. Akademien är ständigt på 
framkant och följer upp hur dagens sä-
kerhets- och försvarspolitik utvecklas och 
hur Försvarsmakten successivt anpassas 
till de nya förutsättningarna. Akademien 
granskar och analyserar vad som sker, och 
dess ledamöter drar sig inte för att i olika 

Kallad ledamot 2005-04-12:
Direktör Tomas Ries 

Akademiens ledning:
Styresman: Filosofie doktor Erik Norberg
Andre styresman: Generallöjtnant Gustaf  
Welin
Sekreterare: Generalmajor Lars Andersson, 
från 2005-01-01 överste 1.gr Kim Åker-
man
Andre sekreterare: Överste Claes Sundin
Redaktör:  Överste Bo Hugemark
Skattmästare: Direktör Gert Schyborger

Akademiens presidium:
Styresmannen, ordförande
Andre styresmannen
Sekreteraren
Överste 1. gr Kim Åkerman, ordf avd I
Kommendör 1. gr Emil Svensson, ordf 
avd II
Överste 1.gr Swen Persson, ordf avd III 
Överingenjör Manuel W Wik, ordf avd IV
Direktör Carl-Erik Nyquist, ordf avd V
Rektor Henrik Landerholm, ordf avd VI 
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sammanhang framföra de åsikter som de 
anser kan medverka till den utveckling som 
är nödvändig. 

En gammal sanning är att det är i bland-
ningen av kreativa innovationer och be-
prövade erfarenheter som man hittar de 
bästa lösningarna. Och återigen – bland 
Akademiens ledamöter finns såväl gårda-
gens förankring och erfarenheter som mor-
gondagens utveckling och innovationer, 
även inom de tekniska områdena. Därför 
borde denna akademi kunna utnyttjas 
mycket mer än vad som idag sker för att 
säkerställa en utveckling som bäst gagnar 
vår säkerhets- och försvarspolitik.

Krishantering – en viktig fråga
Vid årsskiftet drabbades vårt land av en 
oerhörd och omvälvande tragedi – tsuna-
min slog till överraskande och obönhörligt,  
och i dess vågor spilldes hundratusentals 
liv. Vårt samhälle ställdes inför en oför-
beredd prövning, och åsikterna om hur vi 
klarade detta är mycket divergerande. Då 
flera av Akademiens ledamöter var påtag-
ligt inblandade i dessa aktiviteter, var det 
naturligt att vi under årets inledning ägnade 
flera tillfällen att ta del av och diskutera de 
erfarenheter dessa ledde till.

Dessa diskussioner nådde fram till ka-
tastrofkommissionen, som begärde att få 
ta del av de synpunkter som Akademien 
kunde ha. Efter att en PM om dessa sam-
manställts, och godkänts av presidiet, re-
dovisades den för katastrofkommissionens 
ordförande, Johan Hirschfeldt. 

En kort syntes av detta budskap är: 

Det har sagts av flera företrädare för •

regeringskansliet att omfattningen 
av denna kris var överraskande, ex-
ceptionell och att sådant inte går att 
förutse, än mindre att öva. Dessa 
argument underkänns av huvuddelen 
av Akademiens ledamöter av följande 
skäl. Erfarenheter av kriser är att de 
nästan alltid kommer överraskande 
både till tid, rum och omfattning. 
Det krävs därför såväl organisation, 
metoder och mental beredskap för 
att hantera det oväntade. Detta kan 
bara fås genom övning. Det fanns 
en mycket tydlig samstämmighet 
bland ledamöterna om behovet av att 
en permanent krisledningsstab, med 
anpassad beredskap, snarast bör ska-
pas som en del av Regeringskansliet. 
Denna krisledningsstab skall säker-
ställa att planering och förberedelser 
för krisledning på högsta nationella 
nivå bedrivs på ett utvecklande och 
konstruktivt sätt.

Som huvudsakligt motiv anfördes de 
gedigna erfarenheter som finns hos 
Akademiens ledamöter av att skapa 
fungerande militära staber på även 
de högsta nivåerna, där dessa ofta var 
samgrupperade och integrerade med 
motsvarande civila ledningsnivåer. 
Ingen ledningsfunktion kan fungera 
utan övning, och ingen ledningsfunk-
tion kan fungera rätt om inte chefer 
och nyckelpersonal är med och övar. 
I detta fall alltså även berörda statsråd 
och statssekreterare.

Efter dessa diskussioner beslöt Akade-

•
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miens presidium att bredda Akademiens 
perspektiv till att omfatta en bredare syn 
på krishantering. Detta uppfattades inte 
som särskilt dramatiskt inom Akademien 
av främst två skäl. 

För det första finns hos de flesta en 
god uppfattning om hur brett ett kris- och 
konfliktperspektiv är – från djupaste fred, 
till extraordinära händelser och svåra på-
frestningar, till olika slag av asymmetriska 
händelser där terroristangrepp kan var 
påtagliga inslag, till en krisutveckling med 
händelser som kan vara svårdefinierbara 
och som innebär en gråzon mellan fred 
och krig, till den värsta krisen av dem alla 
– ett krigs fasor. 

För det andra har Akademien och dess 
avdelningar redan ägnat påtaglig uppmärk-
samhet åt dessa frågor. Man kan till och 
med hävda att Akademien har haft ett antal 
av dessa frågor på sitt bord redan flera år 
före det så omvälvande försvarsbeslutet 
år 2000. I början på 1990-talet var Kungl 
Krigsvetenskapsakademien huvudman för 
Projekt Krishantering. Detta projekt var ett 
fristående forsknings- och studieprojekt, 
som stöddes av statsmakterna och flera 
myndigheter. Det finansierades i huvudsak 
av Wallenbergsstiftelsen. Inom ramen för 
det projektet genomfördes seminarier, 
konferenser, studier och forskning för att 
få fram såväl teoretiska som praktiska 
aspekter på krishantering. 

En kort sammanfattning av den slutrap-
port som publicerades 1994 är att flera av 
de förslag till åtgärder som där redovisa-
des åter är uppe till diskussion i dagens 
verklighet.

Samverkan med Överbefälhavaren 
och Generaldirektören för KBM
Under detta år har möten genomfört med 
cheferna för två av de viktigaste myndighe-
terna i det breda krishanteringsperspektivet 
– Överbefälhavaren och Generaldirektören 
för Krisberedskapsmyndigheten, i syfte att 
finna former och aktiviteter där Akademien 
kan medverka till den nödvändiga utveck-
lingen. Diskussionerna fördes i en öppen 
och konstruktiv anda, och dessa samtal 
kommer att fortsätta.

Forum för kompetensförsörjning
Ett påtagligt resultat av de diskussioner 
som fördes med ÖB är det av Akademien 
instiftade Forum för utveckling av Försva-
rets framtida kompetensförsörjning med 
hedersledamoten Carl-Olof Ternryd som 
primus motor. Ett nordiskt symposium 
genomfördes på Karlberg den 10 maj 
med brigadgeneral Bengt Axelsson som 
inledningstalare och med särskilt inbjudna 
talare från Finland, Norge och Danmark. 
Vid symposiet knöts kontakter för fortsatt 
bearbetning av frågeställningar.

Det nya kravet på försvaret att kunna 
arbeta i många dimensioner allt ifrån 
väpnad strid till internationella fredsbeva-
rande insatser innebär en stor förändring. 
Jämförelser gjordes av rekryterings- och 
urvalsproblem i Norden. Vidare tog man 
upp ämnen som officerskarriärens utma-
ningar, universitets- och högskolors och 
näringslivets möjligheter att bidra med ut-
bildning, nya krav på kunskaper i interope-
rabel miljö, tänkbar påverkan på utbildning 
från internationella organisationer, möjligt 
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nordiskt utbildningssamarbete samt arbets-
rättsfrågor. Forum för kompetensförsörj-
ning fortsätter nu arbetet med ledamöter 
och andra deltagande verksamma vid 
Försvarshögskolan, Försvarsdepartemen-
tet, universitets- och högskolevärlden och 
Saab Training Systems.

Vägvalssymposium
Ett annat tydligt resultat av samtalet med 
ÖB var det symposium på temat Framtida 
vägvalsfrågor för Försvarsmakten som ge-
nomfördes den 26 oktober i samarbete med 
Försvarsutskottet. Under detta symposium 
lyftes fram tre särskilda vägvalsfrågor av 
stor betydelse för den fortsatta utveck-
lingen – en utveckling som inte bara berör 
Försvarsmakten utan också kommer att få 
följder för vår nationella förmåga att ge-
nomföra den säkerhets- och försvarspolitik 
som vi fattat beslut om.

De tre vägvalsfrågorna behandlade för-
svarsekonomi, personalförsörjning och 
nationell säkerhet. Dessa frågor hade 
förberetts av brett sammansatta grupper 
inom Akademien med representation från 
samtliga avdelningar.

Inför ca 100 närvarande genomfördes 
detta symposium i gamla förstakammar-
salen, där det inte bara bildligt var högt 
till tak. Ett särskilt referat har redovisats i 
KKrVAHT 5 häftet 2005.

Huvudbudskapen kan sammanfattas på 
följande sätt:

Försvarets omstrukturering för-
svåras i hög grad av den extrema 
budgetstyrning som tillämpas från 
statsmakterna. Istället för att som i 

•

näringslivet investera sig ur en kris, 
tvingas försvaret att spara. Försvars-
makten har inte heller i ekonomiska 
termer kunnat visa skillnaden i be-
hoven för det ”gamla”, resp ”nya” 
försvaret. Detta kan bidra till den 
kritik som finns, om hur litet man 
synes få ut för pengarna.

Insatsorganisationen bör bestå av 
förband med fast anställda soldater 
och befäl, där soldaterna anställs för 
ca 3-4 år. Värnplikten bör bibehållas 
som grundläggande rekryterings-
system men göras avsevärt kortare, 
och breddas till många fler.

Att tala om nationell säkerhet, utan 
att inkludera Försvarsmaktens re-
surser längs hela konfliktskalan, är 
att skapa en lucka i denna säkerhet 
– ett riskfönster. Det krävs nu ett 
antal aktiva vägval för att öka vår 
nationella säkerhet. De vägval som 
skett och sker i närtid kommer inte 
att öka vår nationella säkerhet.

Jag vill gärna i detta sammanhang citera 
ÖB som i sitt nyhetsbrev den 28 oktober 
skrev:

Många svåra frågor togs upp till diskus-
sion. Föredragen och inläggen tog fasta 
på det insatta insatsförsvarets roll – den 
omedelbara insatsförmågan, här och nu. 
  Flera av synpunkterna gav mig anled-
ning att reflektera över Försvarsmaktens 
fortsatta utveckling. Det är alltid vär-
defullt med en konstruktiv och levande 
försvarsdebatt.

•

•



24

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

6-2005 6-20056-2005

Avdelningsvisa aktiviteter
Jag övergår nu till att kort redovisa några 
av de viktigaste avdelningsvisa aktiviteter-
na under det år som gått sedan föregående 
högtidsdag.

Avd I – Lantkrigsvetenskap, fullföljde i 
sin årliga redovisning granskningen av 
utvecklingen av markstridsfunktionen efter 
FB 2000. Detta år inriktades redovisningen 
på förutsättningarna för att lösa de interna-
tionella uppgifterna. 

Inledningsvis redovisade överste Jan 
Mörtberg de säkerhetspolitiska utgångs-
punkterna. EU:s säkerhetsstrategi innehål-
ler mycket tydliga och långtgående krav 
på medlemsländerna. I försvarsbeslutspro-
positionen anges därmed en mycket hög 
ambitionsnivå med krav på att samtidigt 
kunna verka med två bataljonsenheter samt 
tre mindre (kompani?) insatser parallellt 
under längre tid. Under kommande år skall 
samtidigt en EU Battle Group byggas upp 
med visst utländskt stöd. Utöver angiven 
förmåga till internationella insatser och 
territoriell integritet finns också tydliga 
krav på kompetens, både förmåga och 
utveckling, för väpnad strid. 

Därefter redovisade brigadgeneral An-
ders Brännström ”Tio teser om internatio-
nella insatser”. Dessa teser bygger bl a på 
erfarenheter från tjänstgöring som brigad-
chef i Kosovo och anger tydliga behov av 
att utveckla inriktning och genomförande 
av den internationella verksamheten på 
ett annorlunda sätt än vad som sker idag. 
Det är viktigt att denna tjänstgöring ge-
nomförs efter en balanserad utveckling i 

ett svenskt (och internationellt) perspektiv 
och inte bara genom att okritiskt acceptera 
utländska lösningar. Det är också viktigt 
för vår utveckling att vi får fungerande 
bataljonsinsatser i stället för många små 
insatser. Detta dels för att kunna utveckla 
vår förmåga i bataljon, men också för att 
säkerställa att vi kan få tunga stabsbefatt-
ningar i brigad och division.

Avslutningsvis redovisade överste An-
ders Carell en lägesbeskrivning av var 
processen när det gäller att skapa dessa 
förband då var, under rubriken ”Organi-
satoriska förutsättningar”. Här framgick 
det tydligt att det fanns flera kritiska an-
taganden som måste uppfyllas för att det 
skall vara möjligt att bemanna den framtida 
internationella styrkan. 

Sammanfattningsvis visade denna år-
liga berättelse att det finns en stor och 
spännande utvecklingspotential i den 
internationella verksamheten, men att 
genomförandet av densamma måste ut-
vecklas. Detta krävs både för att säkerställa 
ett professionellt genomförande men också 
för att kunna vara den avsedda basen för 
Försvarsmaktens generella framtida kom-
petensutveckling och förmåga.

Avd II – Sjökrigsvetenskap genomförde 
även i år sin årliga redovisning i form av 
ett seminarium. Onsdagen den 13 april 
höll således KKrVA/KÖMS ett gemensamt 
seminarium om betydelsen av sjötran-
sporter. Seminariet hade rubriken: ”Säkra 
sjötransporter – en fråga om överlevnad 
för vårt samhälle, för världshandeln och 
det internationella samarbetet?”
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Seminariet var slutpunkten på ett arbete 
som påbörjades med en motsvarande ak-
tivitet under 2003. Sammantaget ger de 
båda seminarierna en bra bild över vårt 
samhälles beroende av transporterna och 
de problem som kan uppstå om de störs. 
Medverkan har skett från bl a Kommers-
kollegium, Svenskt Näringsliv, Tullverket, 
Rederinäringen och Försvarsmakten.

Både Kommerskollegium och Svenskt 
Näringsliv framhåller att sjötranspor-
terna i bokstavlig mening är livsviktiga 
för landet. Samhället är redan nu närmast 
totalt beroende av tillförlitliga transporter. 
Beräkningar har visat att mer än 50% av 
industriproduktionen kommer att stoppas 
inom 2 veckor om tillförseln av importva-
ror avbryts. Slutsatsen är given. Om någon 
hotar dessa transporter så står vi inför en 
allvarlig kris. 

Finns det då något reellt hot mot våra 
sjötransporter? Intuitivt tycker många att 
det är en onyanserad fråga. Det är väl ingen 
som vill skada det fredliga Sverige. Sam-
tidigt måste man konstatera att vårt lika 
fredliga nordiska grannland Danmark just 
nu allvarligt oroas över risken för terrorat-
tentat i Köpenhamn. Danmark har ådragit 
sig fundamentalisternas misshag genom 
att stödja USA i Irak-konflikten. Samma 
misshag kan naturligtvis drabba andra 
länder som deltar i internationellt styrda 
konflikthanteringar. Hotbilden har än en 
gång anpassat sig till sin verklighet och vi 
måste i vår tur anpassa oss efter det. 

Det blir nog väldigt svårt att övertyga 
svenska folket om att delta i internationella 
insatser om det innebär att människorna 

här hemma skall känna allvarlig oro för sin 
egen försörjning eller säkerhet. Samtidigt 
är det naturligtvis lika omöjligt att Sverige 
som nation skulle vara fritt från ansvar att 
bidra till internationell krishantering.

Lösningen är lika naturlig. Befolkningen 
måste övertygas om att samhällsviktiga 
funktioner – t ex sjötransporterna – kan 
ges ett effektivt skydd, även när vi deltar 
i internationella insatser. Annars är nog 
risken stor för att det ganska snart kommer 
starka krav på ”icke-deltagande” eller på 
att ta hem eventuellt insatta förband. En 
sådan utveckling skulle vara förödande för 
trovärdigheten.

Slutsatsen blir att internationella insat-
ser förutsätter en bred nationell förmåga 
att skydda samhället mot möjliga hot. 
Motståndaren väljer metod efter sina för-
utsättningar. Avd II:s arbete visar att sjö-
transporterna är en känslig samhällsfunk-
tion som dessutom även en motståndare av 
terroristkaraktär har förmåga att angripa.  
Det finns säkert även andra områden som 
måste belysas från denna aspekt. Annars 
finns risken att våra internationella am-
bitioner faller på bristande förmåga att 
skydda vårt eget samhälle.  

Avd III – Luftkrigsvetenskap fullföljde i 
år i sin årliga redovisning sin granskning 
av hur den fastlagda transformeringen 
av Försvarsmakten från ett förrådsställt 
invasionsförsvar till ett insatsberett in-
satsförsvar påverkar luftkrigsfunktionen. 
Överstelöjtnant Stefan Ring beskrev hur 
den ökade satsningen mot internationella 
insatser, och beredskap härför, har medfört 
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ett ökande behov att med luftstridskraf-
terna kunna understödja offensiva ope-
rationer där lufthotet ej primärt medför 
en kraftsamling till defensivt luftförsvar. 
Närunderstöd med JAS 39 synes då bli en 
huvuduppgift tillsammans med flygspa-
ning. Norska erfarenheter från Afghanistan 
har varit av stort värde och visade på den 
stora åtgång av personal och materiel som 
även en liten insats medförde. Slutsatserna 
av diskussionen blir därför att någon större, 
kraftfull nationell insats med den ringa 
resurs JAS 39 Sverige förfogar över ej 
bedöms aktuell eller möjlig.  

I sitt inträdesanförande ”Varför blir det 
inte som vi planerar?” granskade övers-
telöjtnant Göran Pettersson perspektiv-
planeringen under perioden 1998-2003. 
Han framförde bland annat att de slutliga 
planerna inte gått lika långt i reformeringen 
som perspektivplaneringen föreslagit. 
Tydligast var detta inom personalför-
sörjningsområdet. Vidare redovisade han 
planeringsproblematiken:

Personalförsörjningen har fyrtioåriga 
konsekvenser, materielförsörjningen tju-
goåriga, försvarsbesluten är fleråriga, reg-
leringsbreven ettåriga och de ekonomiska 
styrsignalerna drivs av kvartalsekonomi.

Denna problematik kom sedan att leda 
fram till den vägvalsfrågeställning avse-
ende ekonomi som avhandlades den 26 
oktober.

Avd IV – Militärteknisk vetenskap svarade 
den 24 maj för Akademiens traditionella 
vårutflykt. Den gick till Kista med studie-
besök på Ericsson och demonstration av 

ny kommunikationsteknik. Man visade en 
rad nya utvecklingsmöjligheter av såväl 
civilt som militärt intresse där exempelvis 
mobiltelefoner kan ingå i olika typer av 
tjänstebaserade nätverk.

Avdelning IV:s årliga redovisning anslöt 
till studiebesöket och omfattade anföran-
den under rubriken ”Det nätverksbaserade 
försvaret och Försvarsmaktens lednings-
systemutveckling då, nu och i framtiden”. 
Det här är ett område som Sverige kom 
igång med tidigt. Kritiker menade då att 
vi var på väg mot särlösningar, som inte 
är internationellt gångbara. Ledamöternas 
presentationer visade tvärtom på en stor 
lyhördhet inför internationella utveck-
lingslinjer och att det även finns ett inter-
nationellt intresse för svenska koncept. Det 
gör att vi nu har en etablerad plats på den 
internationella arenan med möjligheter att 
både ta och ge i den fortsatta internationella 
utvecklingen.

I Sverige är huvudmålet att möjliggöra 
en effektiv utveckling mot NATO:s kon-
cept NATO Network Enabled Capabilities 
(NNEC). Den nuvarande utvecklingen av 
operationer med nätverk som hjälpmedel 
innefattar också experimenterande i multi-
nationell miljö. Den tekniska förändringen 
av våra ledningssystem stöder de tre ledor-
den för reformering, nämligen interopera-
bilitet, flexibilitet och effektivitet.

Avd V – Annan vetenskap av betydelse för 
totalförsvaret har under detta år lyft fram 
den asymmetriska dimensionen.

Den 17 februari 2005 höll överstelöjt-
nanten Tommy Jeppsson ett fängslande 
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inträdesanförande betitlat ”Asymmetrisk 
krigföring – en aktuell krigföringsform”.  

Ur anförandet och debatten förtjänar 
följande att kort nämnas. Syftet med den 
asymmetriska krigföringen är att slå mot 
samhällsbärande fundament, att erodera 
stater. Det är en form av oinskränkt krig-
föring. En slags okonventionell terrorism 
är på väg in i metodsystemet. Detta har 
särskilt i USA lett till krav på staten p g a  
förluster i liv, rekryteringsproblem och 
deserteringar samt problem i samband med 
ytterligare tjänstgöring i Irak. 

Europa är en välståndsö med kaos runt 
”ön”, störkänslighet och välståndspolari-
sering som en följd av ”nedmontering” av 
välfärdssystem. Inom EU frodas narkotika-
hantering, illegal migration, terrorism och 
illegal vapenhantering. Trenden är skärpt 
gränskontroll och brottsbekämpning.

Religiösa, etniska och ekonomiska fak-
torer får i dessa sammanhang betydelse. 
Storstäderna är en idealisk konfliktmiljö. 
Personligt skydd är i fokus och det har bl.a. 
lett till en privatisering av säkerheten och 
skyddet för näringslivet.

Jeppsson tog upp frågan om militär makt 
i asymmetriska konflikter och pekade på 
småstatsstrategi, expeditionskårskoncept 
(beroende på uppdragets specifika ka-
raktär), platt organisation och kvalitet i 
numerären. Asymmetri bör mötas med 
asymmetri. Frågan om polis och militär i 
samverkan samt underrättelseinhämtning 
blir viktiga i sammanhanget.   

I samband med Akademiens sam-
mankomst den 6 september 2005 hade 
biträdande rikskriminalchefen Christer 

Ekberg anmodats att utveckla ”Tankar för 
dagen” med anledning av sommarens ter-
roristhändelser i London. 

Budskapet i tankarna var inledningsvis 
att al-Qaida utkämpar ett krig och att ”vi 
andra” är målet. Unga muslimer har dragits 
till koranskolor och där blivit radikalise-
rade och småningom även fanatiska och 
självmordsbombare. Ordet jihad betyder 
inte primärt krig utan snarare ”ansträng-
ning” för att följa Guds väg. al-Qaida är 
i sig ingen organisation utan snarare ett 
nätverk till en del styrt av internet eller 
andra kommunikationsmedel.

Frågan är om vi i vår del av världen för-
står islam, dess traditioner och budskap. 
Vi har i många fall en förenklad syn på de 
värderingar som finns inom islam.

I vårt genomsekulariserade samhälle 
saknar vi intresse för religion och normer. 
Grogrunden för terrorism kan ofta sökas 
i storstädernas ghettoliknande delar. Om 
vi har bättre kunskaper förstår vi mera 
och bättre.

Det amerikanska uttrycket ”krig mot 
terrorismen” synes undergå ett paradigm-
skifte och kallas ibland SAVE (Strategy 
Against Violent Extremism).

Terrorism skall till varje pris förhindras 
och stoppas. Här kommer frågan om 
samverkan mellan rättsliga och militära 
myndigheter in.     

I den årliga redovisningen framhöll in-
stitutionschefen Bo Rickard Lundgren att 
det avseende nationalstatens säkerhet inte 
längre går att göra åtskillnad mellan yttre 
och inre säkerhet. Därför behöver civila 
och militära resurser användas samordnat 
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mot de nya hoten. Därför behöver nu de 
svenska statsmakterna formulera en ny syn 
på säkerhet och de nya hoten. Slutsatsen 
är att Sverige behöver ett nytt nationellt 
säkerhetskoncept.

I Avd VI – Säkerhetspolitisk vetenskap 
har byråchef Jan Leijonhielm framfört ett 
antal belägg för att operativa planer på ett 
sovjetiskt angrepp mot Sverige existerade. 
Han ansåg att i framtiden kan Ryssland 
komma att utgöra ett säkerhetspolitiskt hot 
mot sin närmaste omvärld, speciellt OSS, 
om nuvarande trender består. De mest 
oroande vi idag ser är tillbakagången för 
demokratin, ett kraftigt ökat inflytande för 
säkerhetssfären, en tilltagande västfientlig-
het och snabbt ökande militära utgifter. På 
sikt kommer Ryssland att bli en betydligt 
starkare militärmakt, och den främsta ga-
rantin för att landet inte blir aggressivt mot 
omvärlden utgörs av en stabil demokrati.

Den 8 november genomfördes ett se-
minarium på temat ”Världen efter den 11 
september”. Överingenjör Johan Tunber-
ger och överste Jan Blomquist redovisade 
sin syn på denna händelse som en ”ruptur”, 
en händelse med avgörande inverkan på 
världsutvecklingen. Detta har utvecklats 
för Akademien som helhet vid december-
sammanträdet 2005.

Belöningar 2005 
Lars och Astrid Albergers stiftelse
Kapten Fix Lars B Persson för framta-
gande av gemensam ammunitions- och 
minröjningshandbok för totalförsvaret. 

De fem band som utarbetats är av mycket 
hög klass. De beskriver den teoretiska och 
empiriska bakgrunden samt innehåller 
även ett mycket stort antal tillämpningar 
och praktiska råd. 

Böckerna har en klar och redig disposi-
tion och har en mycket pedagogisk upp-
läggning. De har översatts till engelska och 
har väckt stort internationellt intresse. 

Resultatet är av mycket högt värde och 
visar på överlägsna kunskaper på mycket 
stor bredd, stort personligt engagemang 
och utomordentliga logiska, analytiska och 
pedagogiska förmågor. 

Akademiens belöningsmedalj i silver 
och 30 000 kr. 

Forskarna vid Försvarshögskolan Jerker 
Widén och Jan Erik Ångström för utarbe-
tande av översiktsverket Militärteorins 
grunder.

Boken är – för svenska förhållanden – i 
många stycken ett pionjärarbete som täcker 
in en mycket stor bredd av frågeställningar. 
Arbetet har genomförts med stort person-
ligt engagemang. 

Genom verkets tillkomst finns nu en 
mycket bra utarbetad grundbok i militär-
teori. Författarna har lyckats väl med den 
mycket svåra uppgiften att såväl sortera, 
analysera och presentera, inte alltid sol-
klara, internationella teorier på ett för en 
läsare lättfattligt sätt. 

Boken har fastställts för användning 
inom Försvarsmakten. Den kommer att ha 
mycket att tillföra, inte bara Försvarsmak-
ten, utan även andra institutioner, vilka har 
skäl att fundera på användandet av militära 
maktmedel. 
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Akademiens belöningsmedaljer i silver 
och vardera 15 000 kr.

Överingenjör Hans Bergdal för fram-
stående forskning inom området taktisk 
signalspaning och engagerade insatser 
för spridning av kunskaper inom detta 
område. 

Operativa telekrigsförband togs fram 
under 70- och 80-talet. Sedan dess har 
en utveckling pågått för att bl a anpassa 
förbandens signalspaningsförmåga till 
de nya taktiska kommunikationssystem 
som introducerats under senare tid. Hans 
Bergdal har i väsentlig del bidragit till 
denna utveckling. 

Han har genom en stor kombination av 
analytisk och praktisk förmåga visat att han 
kan omvandla teoretiska landvinningar till 
för försvaret användbara produkter. 

Bergdal var en av pionjärerna när man 
på ett mer systematiskt sätt började för-
medla kunskap om taktisk signalspaning, 
som genererats genom forskning inom 
telekrigsområdet, till totalförsvaret.

Akademiens belöningsmedalj i silver 
och 15 000 kr.

Förste forskare Birgitta Liljedahl för stor 
forskningsinsats inom området skydd mot 
miljörisker vid internationella insatser.

Birgitta Liljedahl har, som drivande, 
tillsammans med andra experter skapat ett 
system för insamling och sammanställning 
av hälsorisker för soldater i internationell 
tjänst.  Hon har utarbetat en mycket an-
vändbar, systematisk databank (bl a pre-
senterad på kartunderlag) som används av 
Försvarsmakten vid insatser i olika delar 

av världen.
Arbetet har fördjupats genom sam-

arbete med internationell expertis och 
bedöms kunna utnyttjas av bl a FN, EU 
och NATO. 

Akademiens belöningsmedalj i silver 
och 15 000 kr.

För framstående insatser inom 
Akademiens område
Brigadgeneral Anders Brännström för 
synnerligen väl genomfört ledarskap som 
chef för den multinationella brigaden 
i NATO-operationen KFOR i Kosovo 
hösten 2003-våren 2004, inte minst under 
de svåra oroligheterna i byn Caglavica i 
mars 2004.

Brännströms brigad fullgjorde sin freds-
bevarande uppgift på ett utomordentligt 
sätt.  Brigaden och dess svenske brigadchef 
tillvann sig stor respekt såväl inom KFOR 
som hos civilbefolkningen. 

Efter sin hemkomst har Brännström både 
i tal och skrift delgett viktiga erfarenheter 
av den svåra internationella operationen 
i Kosovo.

Akademiens belöningsmedalj i guld.

Överstelöjtnant Hans Håkansson för fram-
stående insatser som tjänsteförrättande 
chef för den svenska bataljonen i KFOR 
under kravallerna den 17 mars 2004.

När kravallerna i Caglavica utbröt var 
den ordinarie bataljonschefen på ledighet 
i Sverige och Håkansson chef.

Bataljonen förstärktes med förband från 
Norge, Tjeckien, Slovakien, Finland och 
Irland. Under mer än tio timmars kamp 
mot en vida överlägsen folkmassa löste 
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förbandet sin uppgift väl. Man behövde 
upprepade gånger öppna verkanseld för 
lösa sina uppgifter. Cirka trettio soldater 
ur förbandet sårades. 

Med sitt agerande, engagemang och 
synnerligen goda ledarskap, i en i många 
avseende extrem och överraskande situa-
tion, bidrog Håkansson i hög grad till att 
KFOR kunde lösa sina uppgifter.    

Akademiens belöningsmedalj i guld.

Generalmajor Lars Andersson lämnade 
den 1 januari 2005 posten som Akade-

miens sekreterare efter 8 års förtjänstfull 
verksamhet som Akademiens främste 
tjänsteman.

Akademiens belöningsmedalj i guld.

Kommendör 1.gr Emil Svensson lämnade 
1 januari 2005 posten som ordförande i 
Akademiens avdelning för sjökrigsveten-
skap efter tre års engagerat ordförandeskap 
och för övrigt mycket aktivt deltagande i 
Akademiens verksamhet.

Akademiens belöningsmedalj i silver.

Pristagarna från vänster: Kapten Fix Lars B Persson, förste forskare Birgitta Lilje-
dal, överingenjör Hans Bergdal, forskare Jan-Erik Ångström och forskare Jerker Widén.  
Foto: Karin Törnblom.
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Sammanfattning
Sammantaget visar denna korta exposé 
över Akademiens verksamhet vilken bredd 
och djup som finns och vilka kompetenser 
som finns att tillgå i denna akademi. Jag 
ser framför mig en akademi, vars ledamö-
ter under det kommande året i än högre 
utsträckning kommer att engagera sig 

Medaljörer från vänster: Överstelöjtnant Hans Håkansson, generalmajor Lars Andersson och 
kommendören av 1.gr Emil Svensson. Foto: Karin Törnblom

Brigadgeneral Anders Bränn-
ström mottog sin medalj vid ett 
senare tillfälle.  
Foto: Claes Sundin.

i vårt samhälles fortsatta utveckling av 
sin förmåga till att hantera alla typer av 
kriser. För de flesta av oss innebär detta 
en tydlig anslutning till den inriktning 
som statsmakterna lade fast i propositio-
nen Fortsatt förnyelse av Totalförsvaret 
(2001/02:10) och jag avslutar med följande 
citat ur denna:
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En ny struktur för hantering av 
sårbarhets- och säkerhetsfrågor 
utvecklas från utgångspunkten att 
samhällets resurser för hantering 
av kriser av olika svårighetsgrader 
skall utnyttjas på ett rationellt och 
kostnadseffektivt sätt genom att en 
helhetssyn på samhällets hantering 

• av olika hot och risker konsekvent 
tillämpas, samt att

Oklarhet om vem som är angripa-
ren, får inte inverka på förmågan att 
effektivt kunna utnyttja samhällets 
samlade resurser.

•


