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när denna anmälan av en högst angelägen 
essäsamling görs, har förhandlingarna i för-
svarsberedningen strandat. Efter två måna-
ders diskussion verkar det som att det enda 
man är enig om är att man är oenig, vilket 
resulterar i ytterligare två veckors förhand-
lingar. Varmed förhoppningen finns att ett 
resultat ska föreligga när detta nummer av 
Handlingar och Tidskrift når läsaren. En 
omedelbar reflektion är att samtidigt som 
många angelägna stödpaket i pandemins 
spår om hundratals miljarder beslutats, är 
det trögt i portgången med nödvändiga an-
slagshöjningar till det säkerhetsskapande 
totalförsvar vilket är fundamentet för att 
överhuvudtaget utöva någon form av sam-
hällsverksamhet. Att denna obeslutsamhet 
noteras internationellt, inte minst i Finland 
med vilket land vi utvecklar ett allt intimare 
försvarssamarbete, är ett antagande som 
känns föga kontroversiellt. 

Boken Sveriges Försvarspolitik, en anto-
logi kunde tidsmässig knappast ha kommit 
lägligare. Den utgör en påminnelse om vikten 
av att kunna hantera flera utmaningar samti-
digt, där nästa stora kris inte med naturnöd-

vändighet utgörs av en pandemi. Den kan 
vara något helt annat, och dessutom allvar-
ligare. Just nu är fokus i debatten hur nästa 
pandemi ska förebyggas. Vilket påminner 
anmälaren om att de skogsbränder som för 
några år sedan härjade vårt land visserligen 
resulterade i en bättre skogsbrandberedskap 
men knappast ledde analysen vidare till andra 
och dessvärre möjliga multipla farligheter 
mot vårt samhälle. Således de farligheter 
totalförsvaret ska hantera oaktat var på hot-
skalan vi befinner oss liksom vilka typer av 
hot som kan vara aktuella. Rörande typer av 
hot kan såväl skogsbränder som pandemier 
tidsmässigt förekomma samtidigt. Och, om 
alla eländen till äventyrs skulle sammanfalla, 
parallellt med en krigssituation. Alarmistiskt? 
Måhända kan så tyckas, men varken skogs-
bränder, en pandemi eller ett krig, var för sig 
eller sammanfallande, är en omöjlighet eller 
osannolikt av det helt fundamentala skälet 
att vi inte vet och att just själva ovetskapen 
om framtiden är skälet till behovet av att 
utveckla ett robust totalförsvar. 

Redaktörerna och bokens initiativtagare 
har lyckats mycket väl med kompositionen 
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av essäförfattare vilka utgör en kvalificerad 
grupp med kunskaper, erfarenheter och inte 
minst insikter som täcker in ett brett fält av 
svensk försvarspolitik och dess hårda kärna, 
svenskt försvar.

Förordet är skrivet av ledamoten Carl 
Bildt. Hans ord ”Det är inte nostalgi, utan 
genuint framtidsseende, som krävs för att 
bygga en försvarsmakt som, i samverkan 
med andra länder och aktörer, kan ge vår 
samlade säkerhetspolitik den styrka som 
framtiden kan komma att kräva,” speglar 
en insiktsfullhet som vunnits under många 
år i politikens innersta kretsar liksom en 
hög grad av klarsyn avseende realiteterna 
i omvärlden. 

Få torde som ledamoten Bo Hugemark 
kunna sammanfatta försvarets utveckling 
från 1500-talet fram till vår egen tid. För 
de som har ett perspektiv på utvecklingen 
innefattande drygt fyra decennier kan kon-
statera att 1968 års försvarsbeslut innebar en 
brytpunkt i och med avskaffandet av försvars-
index vilket var ett sätt att försäkra sig om 
att pris- och löneförändringar inte minskar 
utrymmet för att nå beslutad försvarsambi-
tion. Den politiska retorikens förmåga till 
verbal dimbildningen omformulerade tesen 
om ”ett starkt försvar”, till ”ett efter våra 
förhållanden starkt försvar”, varmed det var 
slut med att försvarsfrågan, således frågan 
om landets säkerhet, stod över partipolitiken. 

Ledamoten Johan Wiktorin skriver om 
underrättelsetjänst. Det gör han utifrån stor 
kunskap om ämnet. Kapitlet inleds med en 
historisk återblick vilken startar ett halvt år-
tusende bakåt i tiden och rör sig fram till vår 
egen tid. Kapitlet innehåller ävenledes högst 
relevanta framtidstankar om den verksamhet 
som åtminstone tidigare brukade benämnas 

”larmklockan”, vars roll inte torde bli mindre 
genom utvecklandet av alltmer sofistikerade 
angreppsformer. 

Om vårt lands militärstrategiska läge skri-
ver ledamoten Karlis Neretnieks ett högst 
läsvärt kapitel, en text som varje riksdags-
ledamot och minister borde läsa. Givetvis en 
from förhoppning avseende realiserbarheten, 
men icke desto mindre utgångspunkten för 
bakomliggande ambitioner med ett svenskt 
totalförsvar och därmed, rimligen, påver-
kande försvarsekonomin. 

För den som till äventyrs bedömer att åter-
tagandet av militär förmåga innebär en quick 
fix rekommenderas läsning av ledamoten 
Michael Claessons kapitel ”Försvarsmakten 
i dag”. Det är två decennier av strategisk 
otydlighet och konsekvenserna av denna 
som får en sakkunnig genomlysning. Vår 
trovärdighet för Sverige som säkerhetspolitisk 
aktör har generellt minskat internationellt, 
samtidigt som effekterna för säkerhetsläget 
i vårt närområde har varit direkt negativa.

Personalfrågorna behandlas av ledamoten 
Annika Nordgren Christensen som bl a har 
varit särskild utredare av Försvarsmaktens 
personalförsörjning och vars bidrag till bo-
ken är synnerligen initierat. Detsamma gäller 
kapitlet om styrningen av försvaret författat 
av rådgivaren Peter Mild, liksom materiel-
försörjningsfrågorna som får en sakkun-
nig genomlysning av brigadgeneral Mikael 
Frisell och civilingenjör Peter Elmlund. Ett 
likaledes välskrivet och värdefullt kapitel om 
internationella samarbeten är författat av 
Sara Norrevik som är Fulbright scolar och 
doktorand vid State University of New York. 

Innevarande år har högst påtagligt präglats 
av försumligheterna inom sjukvårdsområdet 
som i sin tur väckt frågorna om samhällets 
motståndskraft i vid bemärkelse. Även om 
neddragningarna inom det militära försva-
ret närmast har karaktären av rasering av 
nationell militär försvarsförmåga handlar 
motsvarande av civilt försvar om utplåning. 
Kapitlet om civilt försvar som skrivits av 
kolumnisten och ledningsstrategen Minou 
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Sadeghpour ger därför värdefull kunskap om 
en ytterligt försummad del av totalförsvaret. 

Boken kan ses som folkbildning rörande 
ämnet nationell säkerhet och är rekommen-
derad läsning för en bred grupp av samhälls-
engagerade människor, innefattande våra 
politiska beslutsfattare.

Författaren är överstelöjtnant, ledamot av 
KKrVA och redaktör för dess Handlingar 
och Tidskrift.


