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Akademien hade vid periodens slut 445 
ledamöter, varav 4 hedersledamöter 

och 23 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 136 stycken.

Akademiens verksamhet
Kungl Krigsvetenskapsakademiens verk-
samhet har varit omfattande och berört hela 
Akademiens kompetensbredd. I år har det 
åter skett inom ramen för ett gemensamt 
tema – ”Den europeiska småstaten – Sä-
kerhet och försvar i en ny tid”.

Syftet med detta småstatsprojekt är att 
det ska bidra till en ökad kunskap om små-
statens situation i det nya Europa. Detta är 
speciellt angeläget efter det att mycket har 
hänt som har fått avgörande betydelse för 
småstaterna. Inte minst har händelserna i 
Georgien påvisat detta. Projektet kommer 
att belysa såväl hot mot småstaterna, som 
deras möjligheter att skapa säkerhet och 
uppfylla sina ambitioner. 

Ett annat mål är att vitalisera den svenska 
debatten på en högre kunskapsnivå. Givet-
vis hoppas Akademien också att beslutsfat-
tare ska ta intryck av tankar och slutsatser 
som framkommer inom projektet. Projektet 
kommer därför att sammanfattas i en pu-
blikation under våren 2009 och ett särskilt 
bidrag för detta har erhållits av Marianne 
och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Under det gångna året har såväl sym-
posier som avdelningarnas årliga redovis-
ningar inriktats mot att utgöra väsentliga 
delar i detta projekt.

Symposier
De verksamheter som åter väckt störst 
intresse är de symposier som Akademien 
arrangerat. Föregående års höstsympo-
sium ”På egen hand eller tillsammans?”, 
som var en uppstart på Småstatsprojektet, 
följdes upp av årets vintersymposium 
den 20 februari under rubriken ”Tillsam-
mans – men med vilka och för vad?” . Här 
belystes småstatsprojektet utgående ifrån 
hur större stater ser på småstatsproblemet. 

Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
årsberättelse 2008 
omfattande verksamheten under perioden 2007-11-13 – 2008-11-12

Av Kim Åkerman
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För att belysa detta var representanter för 
USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland 
och Ryssland inbjudna. Symposiet bjöd 
på många fakta och argument och tydlig-
gjorde dels att det inte finns några enkla 
lösningar, dels att det finns många olika 
uppfattningar om vad som är de viktigaste 
frågorna. 

Höstsymposiet den 22 oktober under 
rubriken ”Mot en ny säkerhetsgemen-
skap?!” genomfördes tillsammans med 
utrikesutskottet i Riksdagshuset. Statsrådet 
och ledamoten Cecilia Malmström talade 
under rubriken ”Vad kan EU göra för Eu-
ropas och världens säkerhet?”. 

Utrikesutskottets vice ordförande Urban 
Ahlin talade om EU:s och Rysslands ge-
mensamma grannskap. 

Utrikesutskottets ordförande Göran Lenn-
marker talade om det östligaste Europa. 

I symposiet ingick också avdelning IV 
årliga redovisning ”Efter alliansfriheten”. 
Ett referat av höstsymposiet finns på sidorna 
33–36. 

Avdelningarnas aktiviteter
Avdelning I, Lantkrigsvetenskap, årliga 
redovisning var då logiskt ”Det europeiska 
småstatsprojektet – säkerhet och försvar 
i en ny tid ur ett markstridsperspektiv”. 
Huvuddelen av ledamöterna som del-
tagit i diskussionerna är överens om att 
den framtida säkerheten måste byggas 
tillsammans med andra stater. I den lilla 
försvarsmakt som vi har idag anser avdel-
ningen, som dock icke är enig, att den enda 
framkomliga vägen att behålla nödvändig 
kompetens och kapacitet för internationella 

operationer och rikets försvar är att göra 
det tillsammans med andra. 

I detta sammanhang har avdelningen 
diskuterat NATO, EU och de nordiska 
länderna. I ett gemensamt seminarium 
med avdelningarna II och III diskuterades 
möjligheter och problem med att ”nischa” 
eller ”poola” resurser i ett multinationellt 
perspektiv. I en så liten försvarsmakt som 
vår är detta ett behov såväl för att lösa 
internationella multinationella operationer 
som för att på motsvarande sätt kunna 
försvara Sverige. 

Inom avdelningen återstår dock fortsatta 
diskussioner innan arbetet kan slutföras.

Avdelning II, Sjökrigsvetenskap, har detta 
år valt att diskutera och föreslå ”En maritim 
strategi för Sverige” inom ramen för Aka-
demiens småstatsprojekt och på dess fråga 
”på egen hand eller tillsammans”.

Sverige, liksom den övriga industria-
liserade världen, är beroende av säkra 
sjöförbindelser. För Sverige gäller detta 
inte bara i vårt närområde – Östersjön och 
västerhavet – utan globalt. 

Avdelningen föreslår en maritim sä-
kerhetsstrategi som syftar till att värna 
Sveriges intressen till sjöss och bidra till 
att säkra utnyttjandet av de marina kom-
munikationerna i alla säkerhetspolitiska 
lägen. 

En svensk maritim strategi kräver sam-
arbete mellan de ”sjöverkande” myndighe-
terna. Detta gäller särskilt mellan Försvars-
makten – främst marinen – och kustbevak-
ningen. Det är emellertid allmänt känt att 
detta samarbete idag är rudimentärt. Här 
krävs krafttag från båda myndigheterna.
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Vidare är Sverige en småstat. Vi kom-
mer därför med nödvändighet, utom i vårt 
närområde, vara beroende av att andra ska-
par den nödvändiga maritima säkerheten. 
Vi kan och bör emellertid bidra med de 
resurser vi har. Här måste givetvis en av-
vägning ske gentemot behoven i våra hem-
mafarvatten. Marinen är nu så liten att även 
små insatser långt borta kan få allvarliga 
konsekvenser för vår säkerhetspolitiska 
handlingsfrihet. En inom ramen för det 
nordiska samarbetet organiserad sjöstyrka 
skulle kunna fylla en viktig funktion. En 
sådan styrka skulle också vara ett effektivt 
sätt att implementera det nordiska samar-
bete som regeringen nu förordar.

Avdelning III, Luftkrigsvetenskap, har 
benämnt sin årliga redovisning” Från 
stormakt på egna vingar till småstat i 
samarbetet med andra”. I denna framförs 
att med de luftstridskrafter vi har idag 
och inom överskådlig framtid står vi i 
Sverige inför ett klart vägval – antingen 
ensamma hemma och hoppas på hjälp vid 
sämre tider eller satsning på internationellt 
deltagande. 

Redovisningen anger att det inte längre 
finns något både-och varför en ökad in-
tegration med både EU och NATO synes 
oundviklig om nuvarande inriktning ska 
bära frukt – d v s både ha förmåga till 
nationell gränskontroll och samverkan 
med andra länders luftstridskrafter i en 
internationell operation.

Avdelning IV, Militärteknisk vetenskap, 
har under året inom ramen för Småstats-
projektet genomfört en studie under rubri-
ken ”Materielförsörjning av en liten stats 

Försvarsmakt”. Detta är en generell studie/
diskussion kring en småstats materielför-
sörjning och också en studie kring Sveriges 
förutsättningar utifrån den kompetens som 
finns inom landets industri. 

En central del i diskussionerna har varit 
att vi fortsättningsvis måste finna former 
för att tillsammans med andra nationer 
försörja vår Försvarsmakt med materiel. 
Avdelningen belyser också hur bred och 
djup försvarsforskningen bör vara i en 
stat som bygger materielförsörjningen 
på samarbete. En grund är vad som skall 
försörjas i framtiden. Här gör avdelningen 
ingen egen värdering utan har samverkat 
med avdelningarna 1-3 för att få svaret. 

Avdelning V, Annan vetenskap av be-
tydelse för totalförsvaret, har i sin årliga 
redovisning under rubriken ”Samhälls-
säkerhet i en ny tid” valt att belysa detta 
ur ett icke-militärt perspektiv.

På frågan ”ensamma eller tillsammans” 
blir svaret både/och. I en globaliserad värld 
måste vi kunna hantera allvarliga kriser 
tillsammans, men vi måste också säker-
ställa en nationell krishanteringsförmåga 
som inte kan ersättas av internationellt 
samarbete.

Avdelningen har utgått från de säkerhets-
mål som riksdagen fastställt, att värna

befolkningens liv och hälsa,• 
samhällets funktionalitet och• 
vår förmåga att upprätthålla våra • 
grundläggande värden, som demo-
krati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri- och rättigheter.
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Dessa säkerhetsmål ställer stora krav på 
samordning mellan statsmakter och myn-
digheter och medför krav på förnyelse 
av nationella strukturer och samarbets-
mönster. 

Inom totalförsvarets ram skapades sam-
arbetsformer för att stärka och utveckla 
krigsplaneringen. Dessa former är idag 
inte giltiga för det säkerhetssamarbete som 
nu diskuteras. Sådana samarbetsmodel-
ler borde emellertid ändå kunna utgöra 
förebild för att involvera näringslivet i 
krisberedskapsarbetet. Syftet är att minska 
samhällets sårbarhet och stärka svensk 
krishanteringsförmåga. Sveriges relativa 
litenhet skapar goda förutsättningar för ett 
sådant utvecklat samarbete.

Avdelningen konstaterar att det förefaller 
finnas ett ”förtroendegap” mellan enskilda 
individer och ”samhället” i det nationella 
säkerhetsarbetet. Det handlar om vem som 
har ansvar för vad. Förväntningarna på 
ömse hål går inte ihop. Detta förtroendegap 
kan skapa bristande tilltro till myndighe-
ters och statsmakters förmåga att hantera 
allvarliga kriser. Behovet av information 
och kunskap inom detta område är därför 
stort. Också forskningsinsatser är mycket 
angelägna.

Avdelning VI, Säkerhetspolitisk veten-
skap, har rubricerat sin årliga redovisning 
”Efter alliansfriheten”. Utgångspunkten är 
att i Försvarsberedningens rapporter Säker-
het i samverkan – Försvarsberedningens 
omvärldsanalys (Ds 2007:46) samt För-
svar i användning (Ds 2008:48), publi-
cerade i december 2007 respektive juni 
2008, förekom begreppet ”alliansfrihet” 

inte en enda gång, en omständighet som 
förvånande nog knappt uppmärksammades 
i mediebevakningen. Exakt hur man ska 
tolka denna språkliga nyordning kommer 
sannolikt att diskuteras länge framöver. 
Men avdelningen anser att redan den 
begreppsliga förändringen bör föranleda 
en bred diskussion kring alternativen till 
alliansfrihet i svensk säkerhetspolitik.

Tre huvudalternativ ägnas särskild upp-
märksamhet i en välbehövlig inventering 
av de möjligheter som uppstår i och med att 
Sverige tycks lämna alliansfriheten bakom 
sig. Dessa är: 1) NATO-medlemskap; 2) ett 
fördjupat säkerhetspolitiskt engagemang i 
EU/ESDP; 3) övriga typer av multilaterala 
eller bilaterala säkerhetspolitiska samarbe-
ten, med betoning på den nordiska dimen-
sionen. Viktigt för en god analys är att de 
senaste årens dynamiska utveckling inom 
nämnda organisationer beaktas, men även 
att man försöker bedöma deras respektive 
framtida potential. 

Avdelningen tar inte ställning och för-
ordar inte något alternativ i denna årliga 
redovisning men ger en tydlig belysning 
av dessa som underlag för fortsatta diskus-
sioner och analyser.

Övriga aktiviteter

Studiebesök
Akademiens studiebesök detta år genom-
fördes i avdelning I:s regi vid Försvars-
högskolan den 20 maj. Besöket ägnades 
till stor del utvecklingen av det svenska 
officersutbildningssystemet. Anledningen 
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var att vi är på väg att etablera ett nytt per-
sonalförsörjningssystem och som en följd 
av det ett nytt utbildningssystem. Besöket 
gav en intressant inblick i vad som nu sker 
i den svenska officersutbildningen.

Försvarsmaktens Utvecklingsråd för 
kompetensförsörjning 
Försvarsmaktens Utvecklingsråd för 
kompetensförsörjning som leds av le-
damoten Håkan Enqvist har stått till 
Försvarsmaktens utbildningsinspektörs 
förfogande. Rådet ska främja samarbetet 
mellan Försvarsmakten och i första hand 
universitet och högskolor samt Akademien 
och därigenom finna nya och effektivare 
vägar att utnyttja Akademias hela kompe-
tensbredd i den kompetensförsörjning som 
är av avgörande betydelse för att kunna 
utveckla den nya Försvarsmakten och har 
hittills uppfattats som en positiv resurs av 
Försvarsmakten.

Under året har rådet fortsatt sin verk-
samhet men avvaktar för närvarande vem 
som i högkvarteret ska ta över brigadge-
neralen Bengt Axelssons roll som länk in 
i Försvarsmakten.

FOKK
Projektet Försvaret och det kalla kriget 
(FOKK), som drivs i samverkan mellan 
Försvarshögskolan och de två militära 
akademierna, Kungl Krigsvetenskapsaka-
demien och Kungl Örlogsmannasällskapet 
,fungerar väl och understöds av ett välvilligt 
och generöst forskningsanslag från Knut 
och Alice Wallenbergs stiftelse. FOKK:s 
ledningsgrupp och dess redaktionsgrupp 

utgör viktiga nav i projektet. 
Under det gånga året har hittills fyra 

nummer utkommit i FOKK-serien: Lennart 
Andersson (red): Svenska flygbaser, Olof 
Santesson: Försvarsmaktens styvbarn. En 
studie kring det kalla krigets informations-
tjänst, Herman Fältström,(red):Ubåtsope
rationer och kränkningar under det kalla 
kriget samt Bo Hugemark (red): Blixt från 
hotfull himmel. Vittnesseminarium bered-
skap mot överraskande angrepp.

Kunskapens Krona III
Vid millennieskiftet anmodade H M Kon-
ungen de Kungl Akademierna att inför 
det nya tusentalet ge sin bild av män-
niskans framtid. Kungliga Slottet blev i 
tusenårsperspektivet på nytt mötesplats 
för den samlade kunskapen i landet. Detta 
resulterade i två seminarieserier under 
samlingsnamnet Kunskapens Krona. Un-
der den 13-14 november följdes detta upp 
med Kunskapens Krona III under rubriken 
”Vår natur i förändring”.

I närvaro av H M Konungen och delar av 
kungafamiljen på Kungl Slottet medverkade 
Akademien, tillsammans med de övriga 
kungliga akademierna i seminarium 3 under 
rubriken ”En värld av möjligheter” samt 
seminarium 4 ”Ett nytt naturbegrepp”.

Ekonomi
När det gäller Akademiens och Lars och 
Astrid Albergers stiftelses förvaltning 
kommer detta att redovisas i detalj i den 
årsredovisning som föreläggs Akademien 
i maj 2008.

Det kan dock redan nu konstateras 
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att börsutvecklingen detta år påtagligt 
har påverkat resultat av förvaltningen 
av de ge  men samma tillgångarna. 

Trots den ekonomiska turbulensen på bör-
sen har verksamheten dock kunna fullföljas 
på den planerade kvalitativa nivån.

Det har dock blivit mycket påtagligt att 
Akademien måste börja arbeta mer aktivt 
med att öka inkomsterna. Detta är i huvud-
sak ett ansvar för presidiet men här önskas 
också ett aktivt engagemang hos ledamöterna 
genom utnyttjande av lämpliga kontakter i 
befintliga nätverk.

Utveckling
Avslutningsvis vill jag nämna det arbete 
som nu initierats av presidiet för att på olika 
sätt öka Akademiens och dess ledamöters 
engagemang och möjligheter att medverka 
till att påverka den framtida utvecklingen 
av vårt lands säkerhets- och försvarspolitik 
i vidaste bemärkelse. Som ett resultat av 
genomförda SWOT1-analyser har nu en 
särskild utvecklingsgrupp formats med 
deltagande från alla avdelningar för att 
ytterligare utveckla de unika förutsätt-
ningar som Akademien har genom sin 
tvärvetenskapliga kompetensbredd och det 
nätverk som dess ledamöter utgör. Denna 
fortsatta utveckling ligger helt i linje med 
Akademiens valspråk:
Fäderneslandets försvar – Mod och kun-
skaper

Belöningar 2008

Lars och Astrid Albergers stiftelse för 
stödjandet av Sveriges försvar

Löjtnant Roger Edfors belönas för sitt 
arbete med att utveckla ett ”Mine Warfare 
Geographical Information System”. 

Roger Edfors har på eget initiativ och 
utan uppdrag utvecklat ett system, en da-
tabas och en analysmetod som på ett avgö-
rande sätt höjt kvaliteten och effekten vid 
planering, genomförande och efteranalys 
av min- och ammunitionsröjningsoperatio-
ner samt övriga undervattensoperationer.

Resultatet av Roger Edfors arbete har 
varit en viktig faktor i den ledande roll 
som den svenska marinen haft, och det 
erkännande den fått, inom ramen för Öst-
ersjönationernas gemensamma arbete för 
ökad maritim säkerhet.

Akademiens belöningsmedalj i silver 
samt 40 000 kr.

Projektledare Annika Hilding-Norberg för 
hennes betydelse att som projektledare 
vid Folke Bernadotteakademien vara den 
verkligt drivande kraften bakom ”Challen-
gesprojektet” och dess efterföljare ”Inter-
national Forum for the Challenges of Peace 
Operations”. Båda projekten utgjorde 
internationella fora för erfarenhetsutbyte 
och utveckling av moderna fredsfrämjande 

1  Bygger på de engelska orden strengths, weaknesses, opportunites och threats och är ett planeringshjälp-
medel för att finna styrka, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn.
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operationer. Projekten bedöms ha haft stor 
betydelse för under senare tid genomförda 
Peace Support Operations.

Ett stort antal publicerade uppsatser och 
genomförda seminarier och konferenser 
under nämnda rubriker har också både 
stimulerat internationellt samarbete och 
påverkat utvecklingen positivt.

Akademiens belöningsmedalj i silver 
samt 20 000 kr.

Tjänsteförrättande chefen för FMV Tek-
niska underrättelsetjänst Ulf Hugo för 
sitt långsiktiga arbete inom den tekniska 
underrättelsetjänsten. Genom sitt hängivna 

arbete under mycket lång tid har han byggt 
upp en unik kompetens som gjort honom 
till Sveriges främsta expert på utländska 
flygsystem och internationell flygindustri. 
Hans kunskaper har kommit svensk mate-
rielutveckling till del och Ulf Hugos insat-
ser har avsevärt bidragit till att utveckla 
förmågor hos bl a JAS 39 Gripen. 

Ulf Hugo har därutöver genom personligt 
engagemang som lärare och ungdomsledare 
förmedlat sitt stora kunnande till många 
generationers flygförare och bidragit till re-
krytering av personer till Försvarsmakten.

Akademiens belöningsmedalj i silver 
samt 20 000 kr. 

Fr v löjtnant Roger Edfors, projektledare Annika Hilding-Norberg och tjänsteförrättande chefen 
för FMV tekniska underrrättelsetjänst Ulf Hugo belönades ur Lars och Astrid Albergers stiftelse 
för stödjande av Sveriges försvar. Foto: Cecilia Österberg
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För framstående insatser inom 
Akademiens område

Den finländske docenten författaren och 
akademiledamoten Stefan Forss belönas 
för sina stora insatser som manusförfattare 
i filmprojekten ”Framom främsta linjen” 
och ”Tali-Ihantala” jämte författandet av 
boken ”Tali-Ihantala”. 

Akademiens belöningsmedalj i guld.

Ledamoten Olof Santesson belönas för sitt 
stora personliga engagemang i försvars-
frågor som synliggjorts i ett stort antal 
artiklar. I belöningen ingår också att Olof 
Santesson under lång tid påtagit sig den ar-
bets- och omdömeskrävande uppgiften att 

svara för referat av Akademiens symposier 
och seminarier.

Akademiens belöningsmedalj i guld. 

Sjöledaren Madeleine Lövgren belönas 
för sin rådiga insats den 16 december 
2007 då hon uppmärksammade att ett 
litauiskt styckegodsfartyg med 12 knops 
fart stävade mot en allt grundare och mer 
svårnavigerad skärgård utan några kurs-
ändringar. Madeleine Lövgren anropade 
fartyget, men fick inget svar, varför hon 
larmade sjöräddningen i Göteborg som via 
en digital signal som ger larm på bryggan 
kunde påkalla fartygsbefälets uppmärk-
samhet och på så sätt förhindra en svår 

Docent Stefan Forss och sjöledare Madeleine Lövgren belönades för framstående insatser.
Foto: Cecilia Österberg
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sjöolycka där besättning och miljö kunde 
ha tagit stor skada.

Akademiens minnesmedalj i brons. 

Överste Bo Hugemark lämnade befatt-
ningen som redaktör för Akademiens 
Handlingar och Tidskrift 31 december 
2007 efter 14 år. Innan dess var Bo Huge-
mark Akademiens andre sekreterare under 
åren 1985 – 1993. Sammantaget är detta en 

unikt lång period i Akademiens tjänst. 

Överste Claes Sundin lämnar befattningen 
som andre sekreteraren 31 december i år 
efter att ha innehaft denna befattning se-
dan 2001. Innan dess var han ordförande i 
avdelningen för Luftkrigsvetenskap under 
åren 1998 – 2002.

Förre koncernchefen, civilingenjören Carl-

Medaljerade blev fr v den tidigare redaktören överste Bo Hugemark, tidigare andre sekreteraren 
överste Claes Sundin, tidigare ordföranden i avd II förre koncernchefen Carl-Eric Nyquist och 
tidigare ordföranden i avd II överste 1.gr Swen Persson. Foto: Cecilia Österberg
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Eric Nyqvist lämnade uppdraget som ordfö-
rande i avdelningen för Annan vetenskap 
av betydelse för totalförsvaret efter 4 års 
verksamhet.

Översten av 1.gr Swen Persson lämnade 
uppdraget som ordförande i avdelningen 
för Luftkrigsvetenskap efter 4 års verk-
samhet. 

Konteramiral Bertil Björkman lämnade 
uppdraget som ordförande i avdelningen för 
Sjökrigsvetenskap efter 3 års verksamhet.

Samtliga dessa tilldelas Akademiens 
minnesmedalj i guld.

Författaren är överste 1.gr samt ledamot 
av och sekreterare i KKrVA.


