
  Redaktören
Försvarsmakten befinner sig för närvarande i en svår situation. Det besvärliga eko-
nomiska läget får ett vida större utrymme i medierna än diskussionen rörande de 
militära maktmedlens roll som ett instrument för att uppnå politiska målsättningar. 
Det högsta militära ledarskapet ställs på utomordentliga prov då det gäller färdvägen 
för fortsatt transformering,  liksom upprätthållandet av trovärdigheten för Försvars-
makten, såväl utåt som inåt i organisationen. 
Också en annan nödvändig diskussion skyms av de näraliggande ekonomiska bekym-
ren. Det som åsyftas är försvarsmaktens roll avseende möjligheterna att hävda legitima 
svenska intressen i vårt eget land inom ramen för den kontext som getts benämningen 
samhällsförsvar. Uttryckt med andra ord diskuteras mera sällan konsekvenserna av att 
ett substantiellt totalförsvarskoncept  bortfallit och ersatts med samhällsförsvarsbegrep-
pet vars konkreta innebörd och effekt för många verkar okänt.  
Några ledamöter av Kungl Krigsvetenskapsakademien tar i föreliggande utgåva av 
Handlingar och Tidskrift upp problemställningar med hög angelägenhetsgrad och 
debattvärde. Jan Foghelins framtidstankar kring militärmakten har som utgångspunkt 
svårigheterna med att, inte bara i Sverige utan i Europa som helhet, få försvars- och 
säkerhetsfrågorna så tydligt på agendan att  detta resulterar i trovärdig militär förmåga 
liksom att medborgarna känner förtroende för statens yttersta maktapparat. 
Ett annat och mycket engagerat inlägg görs av Johan Tunberger. I samband med att 
han slutade vid FOI i januari innevarande år, ombads han av tidigare kollegor att 
avleverera sitt försvarspolitiska testamente. Detta har sitt särskilda intresse eftersom 
Tunberger under många år framgångsrikt verkat som analytiker omspännande ett 
fält alltifrån omvärldsförhållanden via svensk säkerhets- och försvarspolitik till 
sakernas tillstånd inom Försvarsmakten. Det är Försvarsmakten som ställs under 
lupp i föreliggande arbete. 
Olof Santesson konkretiserar med fakta och siffror dagssituationen för armén. Över-
sätts Santessons studie av armén till Försvarsmakten som helhet bedöms återstoden, 
efter de ytterligare nedskärningar som aviserats, väcka berättigad oro. Denna oro 
gäller inte minst våra grannländer i Östersjöregionen kopplat till de säkerhetspolitiska 
konsekvenser som faller ut av en ytterligt begränsad svensk militär förmåga.
En av vår tids mera uppmärksammade militärteoretiker är den amerikanske flyg-
vapenöversten John Boyd. Hans teser behandlas, avseende ledning, mycket intres-
seväckande av Berndt Brehmer. Boyd (1927-1997) har influerat och fortsätter att 
influera såväl utvecklingen inom militärteorin som koncept avseende näringslivsstra-
tegier. Bland annat påverkade hans teorier kampanjplanen inför Gulfkriget 1991.
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