
KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

4-2009

Redaktören
I föreliggande utgåva av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift 
diskuterar ledamoten Therese Mattsson huruvida den systemhotande brottsligheten kan 
utgöra ett hot mot det demokratiska samhället. Inblickar ges i bland annat mediernas 
roll avseende marknadsföringen av våldet liksom hur kriminella nätverk expanderar i  
samhället och bildar egna socioekonomiska strukturer som tenderar att bli samhällen i 
samhället. 
Ledamoten Martin Rantzers bidrag över ämnet försvarsforskning ger tänkvärd kunskap 
om ett arbetsfält som kräver systematik och kreativitet men kanske framför allt förmågan 
till nytänkande. Vetskap om området är viktig inte minst mot bakgrund av att det handlar 
om stora ekonomiska resurser där Försvarsmakten årligen satsar cirka 900 miljoner eller 
2,5 procent av anslaget på 37 miljarder. 
Samtidigt med Försvarsmaktens omdaning från ett invasions- och mobiliseringsförsvar 
till ett insatsförsvar är ett nytt personalförsörjningssystem under införande. Konsekven-
sen är att Försvarsmakten genomgår en genomgripande professionaliseringsprocess . En 
viktig byggsten i denna professionalisering är införandet av specialistofficerare. Åtgärden 
kan karakteriseras som ett erkännande av att kvaliteten i militära organisationer byggs 
från grunden. Talesättet att om gruppen är bra så är plutonen bra och om plutonen är 
bra så är kompaniet bra o s v bejakas sannolikt av alla officerare med erfarenhet av 
förbandstjänst. Svein-Tore Kristiansen ger ett värdefullt norskt perspektiv på ämnet 
utgående ifrån en arméapplikation och den befälskategori som i vårt västra grannland 
benämns avdelningsbefäl. I detta sammanhang ska även nämnas det miniseminarium 
som hölls den 1 september i år över ämnet den framtida officersutbildningen. Här hölls 
ett antal intresseväckande inledningsanföranden åtföljda av diskussion som refereras av 
ledamoten Ove Pappila.
Att ge ett perspektiv på den svenska försvarspolitikens utveckling under tre decennier är 
en uppgift som kräver lång erfarenhet liksom stora kunskaper och dito insikter. Ledamoten 
Bengt Gustafssons insatser på centrala befattningar gör hans artikel särskilt läsvärd då 
den förmedlar ett perspektiv som bedöms vara av intresse inte enbart för den historiskt 
intresserade läsaren men också ha ett värde för dagens beslutsfattare.

Tommy Jeppsson 


