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Under våren 2007 tog Akademien 
beslutet att genomföra ett projekt 
om den europeiska småstatens 

säkerhet och försvar. Höstsymposiet var 
den första större gemensamma aktiviteten 
inom projektet. Vid Vintersymposiet den 
21 februari kommer några stora staters 
syn att redovisas; slutsatserna för främst 
svensk del kommer att diskuteras vid en 
slutkonferens under hösten 2008. Enligt 
planen skall en publikation i bokform 
föreligga under våren 2009.

Förutom de gemensamma aktiviteterna 
kommer mycket av arbetet att ske inom 
avdelningarna. Dessa kan välja en eller 
flera aspekter på problemet och bestämmer 
själva sina arbetsformer. 

Styresmannen, professor Bo Huldt, 
öppnade höstsymposiet den 17 oktober i 
Sverigesalen på Försvarshögskolan med 
ett 80-tal deltagare, de flesta ledamöter 
i mogen ålder. Antalet politiker och of-
ficerare i tjänst kunde, som så många 
gånger förut, ha varit större. De hade fått 

flera ord på vägen väl värda att höra. De 
kunde också ha bidragit till ökad förståelse 
inom de egna leden för den nya tidens 
säkerhetspolitiska krav. För det är ett lika 
gediget som klassiskt problem Akademien 
har huggit tänderna i.

Generell småstatsproblematik
I sina inledande ord påminde Styresman-
nen om att små stater får tåla vad de kan, 
medan stora stater gör vad de vill. Infly-
tandet från maktpersoner som Machiavelli 
och Richelieu icke att förglömma. I alla 
tider har små stater fått försöka balansera 
nationell säkerhet mot säkerhetspolitisk 
handlingsfrihet. Stor säkerhet, inte sällan 
garanterad av stor- eller segrarmakter, har 
ofta inneburit ett för lång tid självklart 
val av utrikespolitisk kurs. Den andra yt-
terligheten, stor handlingsfrihet, leder ofta 
till stor osäkerhet. Att balansera mellan yt-
terligheterna är inte lätt, och det är skillnad 
mellan att vara liten eller stor. Under 90-
talet upplevde de små östersjöstaterna en 

Småstatsprojektet – en framåtblick
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Höstsymposium den 17 oktober 2007: 
På egen hand eller tillsammans? Den europeiska småstaten i en ny tid. 

Referat och kommentarer av Akademiens andre sekreterare 
överste Claes Sundin
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unik situation – kombinationen av säkerhet 
och handlingsfrihet, en förutsättning för re-
gionens stabilisering och europeisering!

Småstatsprojektet
Introduktionen fortsattes av projektets 
koordinator, ledamoten, fil dr Gunilla 
Herolf, numera SIPRI. Hon talade om det 
nya, mycket flexibla samarbetet inom eu-
ropeisk säkerhetspolitik. När allting flyter 
och organisationerna inte lägre bestämmer 
vem som gör vad måste alla vara kunniga 
och pålästa. Akademien vill med detta 
projekt bidra till den nödvändiga ökade 
kunskapen och diskussionen i Sverige. 
Tidsinpassningen av projektets olika faser 

framgår av inledningen ovan. Småstatspro-
jektet är mångfacetterat och ambitionen är 
att många av Akademiens ledamöter ska 
kunna dra sitt strå till stacken 

I skuggan?
Som ett vetenskapligt avstamp presen-
terades forskningsrapporten ”Livet i 
hegemonens skygge – en småstats sik-
kerhetslogikk” av den norske forskaren 
Anders Kjølberg, verksam vid Forsvarets 
ForskningsInstitutt, FFI, i Oslo. Rappor-
tens kärna är en modell för diskussion av 
vår tids konfliktrisker. 

Med stöd av modellen diskuteras den 
lilla statens säkerhetspolitiska verklighet. 

Model for post-cold war security thinking
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Närheten till maktcentra i väst och öst, 
religionspåverkan i nord och syd och den 
politiska ambitionen att stävja konflik-
terna, dagens och morgondagens, när och 
där de uppstår, är några av faktorerna.

Forskningsrapporten är en inventering 
av små staters säkerhetspolitiska möjlig-
heter och faktiska val efter det kalla kriget. 
Alla vet om man är en småstat hävdades 
det. Styrande för staternas val är de geopo-
litiska förutsättningarna samt dessa staters 
uppfattningar om aktuella hot. Inte minst 
de som ligger nära Ryssland tänker i termer 
av traditionell säkerhet som inkluderar 
medlemskap i NATO och/eller i viss mån 
EU. NATO har emellertid förändrats till 
att främst vara ett medel mot internationell 
terrorism. Därmed har NATO blivit av 
största betydelse för USAs säkerhet, och 
även om små stater kan medverka i jakten 
på terroristerna, är det inte nödvändigtvis 
varje liten nations högst prioriterade sä-
kerhetspolitiska uppgift. Det ger dock en 
mäktig bundsförvant i vår ännu unipolära 
värld.

De mer perifera nationerna kan ha en mer 
ideell inställning till sina militära resurser 
och deras användning. Därmed är det inte 
längre självklart att försvarspolitiken i varje 
hänseende står över inrikespolitiken.

FFI -rapport 2007/01626 kan läsas i sin 
helhet via länken www.ffi.no. I det fort-
satta arbetet bedöms rapporten vara en god 
grund för Småstatsprojektet.

Avdelningarnas ansatser
Mycket inponerande var avdelningsrepre-
sentanternas redovisning av hur arbetet 
kommit igång samt den ambition och 
erfarenhet med vilken det hittills skett 
– ännu inte förankrat i avdelningarna men 
med goda utsikter att gillas av många 
som ännu inte sagt sitt. Med en sådan 
start är sannolikheten för plattityder liten. 
Modet bör också finnas att föra fram fler 
synpunkter och fler perspektiv. Två år är 
emellertid ingen lång tid för en uppgift av 
den här kalibern.

Avdelning I Lantkrigsvetenskap 
Översten av första graden Ulf Henricson, 
ett av Försvarsmaktens hetaste affisch-
namn sedan den första svenska insatsen 
i Bosnien, frågade vem som ska göra 
folket moget. Han svarade själv att det 
ska de folkvalda. Problemet är dock att 
de är okunniga t ex vad gäller frågan om 
medlemskap i NATO. Så vad styr säker-
hetspolitiken? Är det djupa analyser eller 
är det opinionsvindar? Här behövs fler 
beteendevetare! Folk vill ha trygghet enligt 
Maslow* och nationer vill ha säkerhet

Det finns betydande nackdelar, hävdade 
Ulf Henricsson, som följer av att inte vara 
med i en allians. Möjligheterna är mer 
gynnsamma tillsammans. Vi måste emel-
lertid tänka på att även om vi kanske vet 
vad vi vill ha av andra så måste vi också 
ha något att erbjuda.

_____________
*  Maslow, Abraham Harold, 1908-1970, amerikansk psykolog och forskare kanske mest känd för sin be-

hovstrappa i vilken basala fysiologiska behov och trygghetsbehov upplevs som starkare än psykologiska 
behov som uppskattning, samhörighet och självförverkligande.



6

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT   

5-2007 5-20075-2007

Avdelning II Sjökrigsvetenskap
Kommendören Lars Wedin, med förflutet 
i EU:s militära stab i Bryssel, efterlyste en 
svensk maritim strategi som omfattar alla 
statliga myndigheter med marin anknyt-
ning. Många kompetenser måste sålunda 
komma in under samma hatt. Beroendet 
av tillgång till värnpliktig personal ansågs 
vara en hämmande faktor för marinen.

Sannolikheten för mellanstatliga sjökrig 
bedömdes försumbar, men hot från pirater 
och organiserad brottslighet mot fartyg, 
också på starkt trafikerade, globala sjövä-
gar, är redan ett faktum. Så havsövervak-
ning bedömdes vara en viktig uppgift. 
Ambitionerna tillsammans med andra kan 
kanske inte omedelbart göras likvärdiga.

Avdelning III Luftkrigsvetenskap
Översten av första graden Swen Persson, 
även han med internationella erfarenheter, 
konstaterade att Småstatsprojektet ligger 
väl i tiden. Efter fyra årliga redovisningar 
har avdelningen redan blivit väl bekant 
med några av problemställningarna rela-
terade till t ex Close Air Support (CAS), 
flygtransporter och spaning från luften.

Luftförsvarskoncept för skydd av na-
tionell infrastruktur återstår dock att ana-
lysera. Beträffande detta område är vi för 
små att agera på egen hand, vilket leder till 
krav på interoperabilitet. Detta leder i sin 
tur till högre krav på t ex allmänt accepte-
rade värderingar, gemensamma mål och ett 
fungerande kommandospråk. Kunskaperna 
i engelska måste med andra ord öka: det 
är skillnad på det språk som används på 

morgonbriefingen och på det som talas i 
puben strax före stängningsdags.

Avdelning IV Militärteknisk vetenskap
Översten Jan-Erik Lövgren påminde om 
vårt teknikberoende och det korsvisa ägan-
det som numera präglar försvarsindustrin i 
Sverige, numera benämnd Säkerhets- och 
försvarsföretagen. Bland följderna finns 
ett starkt beroende av andra länder, liksom 
risken för en viss teknikflykt. Det mins-
kande antalet order har lett till långtgående 
samarbetsavtal, och det kan konstateras 
att den långsiktiga teknologiutvecklingen 
kräver en annan finansiering än den hittills- 
varande. Vidmakthållandet av arvet kostar 
också, och den nationella protektionismen 
är fortfarande stark i Europa. Många, del-
vis starka krafter, finns både för och emot 
gemensamma lösningar.

Avdelning V Annan vetenskap av betydelse 
för totalförsvaret
Utredningschefen vid Försvarshögskolan, 
Lars Nicander, pekade på farorna med 
vårt Internetberoende genom en initierad 
redovisning av IT-attackerna i Estland 
under våren 2007. Anledningen var det 
estniska beslutet att flytta krigsminnet som 
hyllade den ryska soldaten som befriare 
i andra världskriget. Angreppet riktades 
mot banker, myndigheter företag etc. Stora 
massmediala effekter uppstod bl a genom 
blockerade servrar. Svenska åtgärder vid-
togs, men mer utbildning och fler övningar 
krävs, om vårt land ska klara en liknande 
situation. Även i detta sammanhang är 
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bundsförvanter bra att ha: det är en illusion 
att små stater kan klara sig på egen hand. 
En annan lärdom är att en stat kan göra 
stora internetangrepp och samtidigt dölja 
sitt agerande.

Avdelning VI
Förste forskaren vid FOI, Mike Winnerstig 
reflekterade kring det faktum att alla de 
fem nordiska länderna valt olika säkerhets-
politiska lösningar sedan Warszawapaktens 
och Sovjetunionens sönderfall. Orsakerna 
är historiska men också en följd av att EU 
är en svag aktör med en tämligen försiktig 
doktrin i den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken, GUSP. Integrationen 
som vi trodde på inom detta område har 
knappast förekommit alls. Däremot har 
världen förändrats och vi med den. Det 
finns ingen väg tillbaka till den gamla 
situationen hävdades det. Samverkan är 
tidens lösen. EU är inte en allians men 
NATO är! Sverige har redan förändrats så 
mycket att alliansfriheten är ohållbar.

Auditoriets reaktioner
Frågestunden vittnade om att avdelningar-
nas många intressanta vinklingar gillats av 
deltagarna på läktaren. Den första frågan 
var om risken för kö och höga priser, när 
flera länder hotas, och inte bara Fädernes-
landet behöver försvaras. Nästa gällde om 
man kunde vara alliansfri och samtidigt 
räkna med att kunna upprusta när behov 
uppstod. Upprustning är ingen option 
påstods det! 

Det finns säkert skäl att återkomma till 
begreppet ”Just in time” och även ”Just in 

case” inte bara vad gäller logistik.
Ett hot kan vara att stridigheter mel-

lan olika befolkningsgrupper, klaner och 
meningsfränder uppstår i vårt land p g a 
vår öppna attityd mot invandring samt vår 
liberala syn på demokrati.

I ett annat inlägg påtalades att led-
ning inte bara är en teknisk företeelse. 
Samarbete kräver interoperabilitet, men 
viktigast av allt är kanske att ställa upp 
i insatser och övningar, så att omvärlden 
verkligen tror på vår vilja och förmåga. 
Värdet av gemensamma internationella 
erfarenheter och personkännedom på högre 
ledningsnivåer kan inte överdrivas. Kom-
munikation förutsätter teknikstöd men 
också goda språkkunskaper och förståelse 
för kulturskillnader: ”Nyttan med olika 
lösningar kan inte formuleras med stöd av 
60-talsuttalanden!”

Minskar våra möjligheter att stå på egna 
ben? Styr vi själva den säkerhetspolitiska 
utvecklingen eller driver vi bara med?

”Problemen finns i de mjuka delarna” 
sade ledamoten generalmajor Björn Hed-
skog.

”Hjälp Dig själv så hjälper Dig andra” 
påminde oss ledamoten generalmajor 
Claës Skoglund och ville behålla mönst-
ringsplikt och möjligheten att återinföra 
värnplikt.

Fyra internationella synpunkter på den 
egna förmågan
Den ungerske ambassadören Gábor Iklódy, 
väl förtrogen med normaliseringsarbetet 
efter Warsawapaktens upplösning, redovi-
sade säkerhetspolitiska alternativ och val i 
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en knapp ungersk ekonomi, där värnplikten 
har avskaffats.Satsningar på medlemskap 
i EU och NATO (”Tillbaka till Eruropa”) 
har också förutsatt nischkunnande och 
specialiteter, som ger uppmärksamhet och 
renommé. Här har luftrumsövervakning 
varit en kompetens att bygga på. Ambas-
sadören framhävde slutligen en ungersk 
strävan att verka för ett ökat samarbete i 
centrala Europa efter nordiskt föredöme.

Den österrikiske brigadgeneralen Gustav 
Gustenau redovisade en lågmäld österri-
kisk profil. Förändringar sker men är inte 
av omvälvande natur. Fortsatt österrikisk 
neutralitet och alliansfrihet inkluderar 
också fortsatta militära och civila insatser 
på Balkan, i Afrika och Mellanöstern 
vilka äger rum också i NATO:s regi. Här 
är samsynen stor med länder som Finland, 
Nederländerna och Sverige. Karaktäristiskt 
för Österrike är dessutom att förutom den 
nära anknytningentill de internationella or-
ganisationerna utförs internationella insat-
ser ofta i nära samarbete med Tyskland.

Kommendören Gustav Öller från Fin-
land framhöll att det geopolitiska läget för 
det egna landet har lett till att det nationella 
försvaret fortsatt har högsta prioritet. Det 

är dock samma kapaciteter som används 
för de internationella insatserna som för 
det territoriella försvaret. Internationellt 
vill man vara en god partner som alltid 
hittar bundsförvanter som söker pusselbitar 
som den finska försvarsmakten kan bidra 
med – ofta har det gällt spanings- och 
ledningsfunktioner.

Kommendören Gunnar Heloe, Norges 
försvarsattaché i Stockholm, påminde om 
miljöfrågornas betydelse för de världs-
havsorienterade nationerna. Ishavsfiskets 
betydelse för Norge och Ryssland innebär 
fortsatta intressekonflikter vad gäller kvo-
ter och områden, menade han. Av kända 
skäl är det inte en fråga för EU utan för FN 
och NATO. Gunnar Heloe, beskrev också 
närmare det initiativ som de norska och 
svenska överbefälhavarna nyligen tagit.

Alla behöver hjälp
Sammanfattningen blir kort. ”Tillsam-
mans” är det enkla svaret på symposiets 
underrubrik. Inte ens USA tycks klara 
sig helt på egen hand. Men liknar inte 
slutsatsen en vi hört förr? En om ”fred i 
vår tid”? Leder samarbete självklart till en 
konfliktfri värld?


