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Kungl Krigsvetenskapsakademien höll 
den 18 november ett symposium un

der rubriken: Hur kan säkerhet byggas i 
Östersjöområdet? Symposiet genomfördes 
i Östra Reals aula och var välbesökt – drygt 
50 deltagare. 

Väsentlig bakgrund gavs av inbjudna 
talare: 

Ingemar Oldberg, Utrikespolitiska Institu
tet som talade om Ryssland

Jean Guellec, Téthy Consulting, som ta
lade om Medelhavsregionen

Hans Corell, Utrikesdepartementet, som 
talade om erfarenheter från Arktis och 
Antarktis

En rad anförande från Akademien be lys
te frågeställningen utifrån sina avdel
ningars perspektiv: 

Gunilla Herolf, avd VI, Säkerhetspolitisk 
vetenskap,

Christer Ekberg, avd V, Annan försvars
vetenskap

Johan Wiktorin, avd I, Lantkrigsveten
skap

Magnus Haglund, avd II, Sjökrigsveten
skap

Stig Schyldt, avd III, Luftkrigsvetenskap
Per Nilsson, avd IV, Militärteknisk ve

tenskap

Symposiets inleddes med att andre styres
mannen Erik Rossander gav den all männa 
sä ker hetspolitiska bakgrunden för sympo
siet, nämligen den nya svenska säkerhets
politiska dok trinen, vilken syftar till att ge 
och ta emot bistånd i säkerhetspolitiska 
såväl som andra kriser. I bakgrunden ligger 
att ett militärt agerande kan bli aktuellt. 
Den kritiska frågan blir med vad och på vil
ket sätt? Under sympo siet framkom mest 
information som gav svar på den senare 
frågan. För att fördjupa analysen rekom
menderades att KKrVA arbetar vidare med 
dessa frågor. Symposiet kan då ses som ett 
sätt att in leda detta arbete. Det är också 
väsentligt att ta reda på hur omvärlden 
uppfattar denna solidaritetsförklaring. 

Östersjöregionen och dess säkerhet
Vad menas med Östersjöregionen? En 
definition fås genom sammansättningen på 

Hur kan säkerhet byggas i Östersjöområdet?
Referat och intryck från Akademiens höstsymposium  
den 18 november 2009 

av Helge Löfstedt

HANDLINGAR
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Östersjö staternas råd där alla nio strandsta
ter medverkar. Därutöver finns represen
tanter från Norge, Island och Europeiska 
rådskommis sionen. Även andra länder kan 
ses som delaktiga i regionen – Vitryssland 
och Tjeckien nämndes. 

Området utgör en etablerad krets i EU
sammanhang, med ett samarbete som 
är unikt i unionen. Kanske kan kärnan 
i samarbetet ses som länderna Sverige, 
Norge och Finland. Väsentligt i samman
hanget är att arbetet i Östersjöstaterna inte 
får försvåra eller konkurrera med arbete 
inom EU eller NATO. Den kulturella när
heten är tydlig och kommer till uttryck i 
Nordiska Rådet som har ett mycket stort 
folkligt stöd. 

Grundidén är att uppnå ökad säkerhet 
genom att tidigt bemöta eventuellt upp
kommande risker och hot och genom för
troende mellan inblandade. Detta genom 
omfattande kontaktnät som gär na får ha 
personliga in slag. Sverige har i den andan 
tagit initiativ till en Baltic Sea Region 
Strategy som också EU har antagit under 
våren 2009. Denna strategi syftar till att 
samordna statliga och överstatliga insti
tutioner med andra grupperingar och att 
verka för bättre utveck ling med avseende 
på uthållig miljö, ökad tillgänglighet bl a 
genom bättre tran sporter och ökad säkerhet 
i vid mening. 

Ovanstående innebär att man sedan drygt 
ett decennium tagit sig an utmaningar 
som upp kommit genom nya politiska och 
ekonomiska förhållanden i regionen sedan 
Sovjet unionens upplösning och det kalla 

kriget upphört. Ökat ekonomiskt utbyte, 
ökade transporter och ökad miljö upp
märksamhet är väsentliga bakgrundsfak
torer till utmaningarna. 

Bakom mycket av det som sades under 
symposiet ligger de aktuella utmaning
arna mot säker heten i Östersjöområdet 
som hänför sig till den gasledning, North 
Stream, som avses byggas mellan Ryssland 
och Tyskland. Byggandet innebär miljöut
maningar för utom att dess ekono miska 
värde gör den till ett potentiellt vapen i ett 
politiskt perspektiv, vilket i sin tur med för 
säkerhetspolitisk betydelse där även en mi
litär dimension måste beaktas. Klimatför
ändringarna innebär också förändrade 
globala transportvägar, där bl a Arktis 
och Norra Ishavet upp märk  sammas allt 
mer och spridningseffekter rimligen måste 
analyseras även för Öster sjö området. 

I sammanhanget bör också beaktas att 
den organiserade brottsligheten har föränd
rats kraftigt under de senaste decennierna. 
Den är världsomspännade och händelser i 
Sverige kan mycket väl vara organiserade 
från andra delar i världen. Brottslig heten 
präglas av kreativitet med snabba byten av 
taktik samtidigt som även långa förbere
delsetider – år – har konstaterats. Den eu
ropeiska rättsordningen behöver förbättras 
för att hänga med i denna utveckling. 

Den internationella utvecklingen får 
Östersjödimensioner och berör Sverige 
genom de fysiska förbindelser som vi 
har över Östersjön. Det är därför viktigt 
att ha goda kontakter med myndigheter i 
strand staterna. Likaså är det viktigt med 
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övervakning eftersom kriminaliteten, ofta 
via de baltiska länderna, söker sig ut över 
Öster sjön. 

Ryssland
Rysslands ambitioner om återtagandet av 
en supermakts status försvåras av eko
nomiska och demografiska poblem. Den 
allmänna bilden är att Ryssland föredrar 
stort upp lagda samarbeten med andra 
stor makter – USA, Tyskland, Frankrike 
och Storbritannien – som man vill vara 
likvärdig med. Samarbete med småstater 
får en annan prägel. Frågan blir då om 
Sverige kan acceptera de villkor som 
finns – uttalade eller inte – i ett samarbete 
med Ryss land. 

Ryssland är positivt till EU och det 
säkerhetspolitiska arbetet där, liksom 
det civila samarbetet i Östersjöområdet. 
Ryssland deltar också i förtroendeskapande 
åtgärder. Man har ”heta linjer” till de bal
tiska staterna där man bl a förvarnar inför 
kommande militära övningar. Noteras kan 
att Ryssland i samband med förra årets kris 
i Georgien tog kontakt och var angeläget 
att linjerna skulle förbli öppna trots de an
nars ansträngda relati onerna.  

År 2007 föreslog Ryssland gemensam 
luftövervakning över Öster  sjön. Ett lock
bete för Sverige var att man rekommende
rade en bas på Gotland eller Öland. Detta 
antogs inte utan i stället arbetar Sverige 
vidare i andra former. I år startades tillsam
mans med fem andra länder SUCBAS (Sea 
Surveillance Cooperation Baltic Sea). 

Ryssland är positivt till bilaterala sam

arbeten med neutrala stater och har såle
des sjörädd nings  avtal med bl a Sverige. 
Man har deltagit i övningar tillsammans 
med vårt land, bl a Sjöstjärna år 2006 i 
Norrbotten och flera övningar till sjöss. 
Planeringen av den senaste gemensamma 
övningen avbröts dock på grund av Geor
gienkrisen. Visst regionalt samarbete t ex 
med Kaliningrad accepteras också, men 
militärt och säkerhetspolitiskt samarbete 
är förbehållet centrala organ. 

Ryssland ogillar NATO och är därmed 
kritisk till yttringar att Sverige och Finland 
ska ansluta sig. I konsekvens med detta var 
Ryssland också kritiskt till vårens övning 
Loyal Ar row uppe på Nord kalotten med 
basering bl a på F 21 i Luleå. Ryssland 
har tidigare deltagit i BALT OPS som är 
en part ner skapsövning med sjöstridskrafter 
från strandstater. I år var man dock inte 
inviterad på grund av Georgien krisen. 
Då visade Ryss land i stället musklerna 
genom att, tillsammans med Vitryssland, 
genomföra en stor övning, Zapad, med 
land stigning i Kali ningrad området. 

Åsikten framfördes att mycket av reso
nemanget om Ryssland görs mot en miss
tänksam bakgrund. Detta ökar naturligtvis 
Rysslands benägenhet att också se med 
misstänksamhet på omvärlden. Det vore 
bättre om vi ägnade större uppmärksamhet 
åt att minska ömsesidig misstänksamhet. 

Militära makt- och övervakningsmedel 
Solidaritetsförklaringen ställer rimligen 
förväntningar på väpnade styrkor i Öster
sjöområdet. En kort redovisning av grann
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länderna visar då att Norge har en maritim 
strategi i närområdet som inkluderar Norra 
Atlanten hitom Island och Norra Ishavet, 
Danmark fokuserar på inter na tionella in
satser, medan Finland har valt att utveckla 
en allsidig och stor försvarsmakt som be
sitter förmåga att möta ett militärt angrepp. 
När det gäller Danmark så finns en skillnad 
mellan den de klarerade strategin och den 
som tilläm pas. Detta eftersom Danmark bi
behåller och utvecklar marina stridskrafter 
på ett sätt som om man hade en maritim 
strategi som är minst lika långtgående 
som den norska. De baltiska länderna har 
utformat sina stridskrafter för deltagande 
i av NATO ledda internationella o pera
tioner. Andra länder som har intresse i vårt 
närområde vidareutvecklar expeditionära 
orga nisationer samt god förmåga att proji
cera dessa utanför det egna landet. 

När det gäller sjölägesinformation 
var Sverige och Finland tidigt ute och 
etablerade gemen samt utbyte. Många 
sta ter förväntar sig att Sverige som stor 
Östersjöstrandägare i framtiden ska agera 
aktivt även vid kriser med militärt inslag. 
Detta oavsett om EU eller NATO leder 
en even tuell krishantering. Den politiska 
vilja som solidaritetsförklaringen uttrycker 
måste därför opera tionaliseras i planering 
och förmåga för att vara trovärdig. 

Deltagande i internationella insatser och 
övningar har givit kunskaper och erfaren
heter om andra nationers stridskrafter och 
då i synnerhet våra närmaste grannars. 
Utbytet avser i huvudsak små skaliga för
hållanden och avgränsade sammanhang. 

Det är nu angeläget att utbyta information 
och skapa kontaktnät i syfte att underlätta 
såväl givande som mottagande av hjälp 
enligt solidaritetsförklaringen. Förmågan 
att uppträda i högre förband behöver också 
stärkas, vilket rimligen bör göras i ett utö
kat samarbete. 

Tankarna då går i första hand till våra 
nordiska grannar. Även deltagandet med 
stabsofficerare i Multinational Corps North 
East i Polen bör aktualiseras. Ett sådant 
samarbete skulle ge prak tiska erfarenheter 
av att arbeta i NATOmiljö på divisions 
och kårnivå och ge insikter i hur våra 
grannar runt Östersjön ser på sina säker
hetsproblem samt hur deras försvarsmakter 
fungerar. Detta sam tidigt som man får 
övning och insikter i ledning av försvars
grensgemensamma operationer liksom i 
de ci vila samhällen där dessa operationer 
genomförs. 

I närområdet är det främst marin och 
luftstridskrafter som utgör  svensk närvaro. 
Hot och risker utgörs i första hand av 
miljöförstöring, terrorism och olika slag 
av organiserad brottslighet. Sverige har 
skyldighet att ingripa enligt havsrättskon
ventionen. I egenskap av strandägare har 
Sverige också stort intresse av att kunna 
ingripa mot miljöbrott liksom terroristhot 
där en kombination av dessa båda kan bli 
mycket allvarlig. Händelsen med Arctic 
Sea i Gotska sjön utgör också ett exempel 
på händelser som bör beaktas. Sjöfarten 
i Östersjön ökar. Detta tillsammans med 
gasledningen North Stream ökar risken 
för terroristangrepp, vilket rimligen leder 
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till ökad närvaro från flera länder i syfte att 
bevaka och skydda. Detta innebär behov 
av system för övervakning och ytterst 
förmåga till eskort med ytstridsfartyg. När 
det gäller det senare har Sverige gått tvärs 
emot utvecklingen och har i nuläget en 
mycket liten ytstridsflotta. En reflexion är 
att bristande svensk förmåga då kan leda 
till anspråk från andra  makter att ”ta över”. 
Under symposiet hänvisades till den års
berättelse som avd II sedan har publicerat 
i KKrVAHT 5. häftet 2009. 

När det gäller luftstridskrafter har de 
nordiska länderna tillsammans över 200 
stridsflygplan, vilket i internationellt sam
manhang numera utgör en ansenlig styrka. 
Detta naturligtvis om länderna samarbetar, 
vilket försvåras av olikheter i materiel 
– Sverige har JAS, Danmark och Norge 
har F16 och Finland F18. Olikheterna 
kommer rimligen att bestå: i Norge har 
man bestämt sig för det amerikanska JSF 
(Joint Strike Fighter), Danmark har precis 
påbörjat proces sen att anskaffa efterträdare 
till F 16. Avseende operativt luftvärn är läget 
betydligt sämre. Där är det bara i Finland 
man satsar på detta.  

Samarbete när det gäller luftövervakning 
har utvecklats under åtminstone tio år. Ett 
exempel på gott samarbete utgörs av hös
tens besök av den amerikanske presidenten 
Obama i Köpenhamn, då under viss tid 
en gemensam zon utlystes över Danmark 
och södra Sverige. Detta för att av säker
hetsskäl reglera lufttrafiken i samband med 
besöket. Ett problem i sammanhanget ut

görs av NATO:s sekretessbestämmelser för 
utnyttjande av militär in formation. Dock 
har efterhand ett flertal koder delgivits och 
samutnyttjande av luftläges information är 
möjlig i relativt stor utsträckning. Detta 
även om vi inte får ta del av operativ pla
nering. 

Erfarenheter från arbetet med SUCBAS, 
där såväl NATOländer som Ryssland 
ingår, visar på möjlighet att delge infor
mation med de system som finns. 

De svenska markstridskrafterna har 
un der de senast tio åren deltagit i inter
nationella insatser i stor omfattning och 
därvid utvecklat förmågan att uppträda 
under svåra betingelser. Detta har fått kon
sekvensen att förmågan till konventionell 
strid nedgått.  

I sammanhanget är det av vikt att Sverige 
behärskar Gotland tidigt och över tiden. 
Det är också viktigt att svenska markstrids
krafter med hög kvalitet finns gripbara i 
tillräcklig om fatt  ning. Detta eftersom dessa 
är mer trögrörliga. För markstridskrafterna 
kommer antalet förband att medföra att 
mycket små resurser finns tillgängliga för 
agerande i närområdet samtidigt med att 
internationella insatser genom förs. 

Sammanhanget mellan den politiska 
överblicken och det militära tekniska 
informations utbytet är inte alltid tydligt. 
Här finns plats för mera analys. Detta 
eftersom det natur ligtvis är angeläget att 
mest uppmärksamma de områden där 
det handfasta arbetet har störst politisk 
betydelse.  
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Jämförelser med andra regioner

Jämförelser med Medelhavsområdet kan 
vara av intresse. Skillnaderna är dock 
sto ra:

supermaktnärvaron (USA, Ryssland, • 
GB) i Medelhavsområdet men inte i 
Östersjöområdet,
Frankrike är mycket aktivt i Medel• 
havsregionen, närmaste motsvarighet 
i Östersjöområdet är Tyskland som 
dock visar ett maktpolitisk svagt 
ager  ande,
migrationen från Magrebstaterna • 
(Tunisien, Algeriet och Marocko) har 
ingen motsvarighet i vår region
konflikten Israel-Palestina har inte • 
heller någon riktig motsvarighet,
Medelhavsregionen uppfattas som ett • 
centralt problem i EU medan Östersjö
området är ”delegerat” till de närmast 
berörda strandägarna.

Men å andra sidan finns också en viktig 
likhet: en mycket omfattande sjötrafik 
som ställer krav på övervakning och rädd
ningsresurser. 

Maktpolitiskt är Medelhavsområdet i 
dagsläget ”en lekstuga” för tidigare och 
nuvarande supermakter. Den franska flot
tan finns med i relativt stor omfattning.

Medelhavsområdet utgör geopolitiskt 
en länk mellan Europa och Afrika. Den 
starka migrati onen från Mahgrebstaterna 
(Tunisien, Algeriet och Marocko) utgör 
ett stort problem för säkerheten. 

Några andra problem som nämndes var 

obalansen mellan nord och syd inom regio
nen med stor fattig dom i söder som förvär
ras av en mycket kraftig befolkningsökning, 
kraftig turism i norr som sliter hårt på miljön 
och som också bedöms komma att öka i 
framtiden. Korruptionen är framträdande 
i stora delar av området. Aidsproble men 
är mindre kända men ändå framträdande. 
I området finns tydliga samarbetsproblem. 
I Mahgrebstaterna handlar man i förvå
nansvärt liten utsträckning med varandra. 
I norr finns rivalitet från främst Italien 
men även Spanien, riktad mot de franska 
ledarambi tionerna. Ett problem är således 
hur samarbetet inom regionen ska ökas. 
Säkerhetsmässigt spökar konflikten Israel 
– Palestina långt utanför sina gränser. Även 
konflikten på Cypern utgör ett problem.

Områdena kring de två polarområdena 
Arktis och Antarktis är intressanta genom 
att visa på hur stater och stormakter kan 
agera inter na tionellt på olika sätt under 
olika förhållanden. För Antarktis har 
slutits fördrag avseende demilitarisering 
av området. För Arktis är förhållandena 
om vända. Arktis utgör ett hav omgivet 
av kontinenter där strandstaterna har 
rättig heter som kodifierats i havsrätts
kon ven tionen. Strandstaterna är Canada, 
Ryssland, Danmark, Norge och USA. Här 
finns sedan de cennier intressemotsätt ningar 
som man har hanterat på ett fredligt sätt. 
Den globala kli matförsämringen bedöms 
medföra att vilande intressen aktualiseras 
och det är mycket svårt att nu bedöma vad 
som kommer att hända. Nordväst passagen 
från Atlanten till Asien berör grönländska/
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danska, kanadensiska och amerikanska 
terri torial vatten. Nordostpassagen berör 
vatten med norska intressen och ryska ter
ritorialvatten. Förhopp ningsvis kommer 
man att hantera även nya motsättningar utan 
allvarliga spänningar. 

Norges och Danmarks marina strategier 
ska ses mot den bakgrund som här beskri
vits. 

Arktis är också intressant genom närheten 
till Östersjön. Utveck lingen där kom mer 
rimligen att påverka utvecklingen i Öst
ersjöområdet. Detta bl a genom att flera 
stater har direkt eller indirekt engagemang 
i båda. 

Författaren är överingenjör, pensionerad 
från FOI och medlem i KKrVA. 

 


