
  
 
 

 

Inbjudan till ”inspirationsföreläsning och diskussion om A2/AD (Anti-access/area denial)” 
som arrangeras av Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II och Avdelning III den 
första februari kl 1500 till 1800 vid Försvarshögskolan, sal Cardell-Raab.  

 
 

Avdelning II och III genomför under 2023 ett gemensamt arbete i syfte att bidra till en diskussion om 
hur Sverige bör förhålla sig till den pågående förändringen av de militärstrategiska förutsättningarna i 
vårt närområde. Vilka möjligheter medför ett svenskt Natomedlemskap för en ny svensk eller allierad 
militärstrategisk idé i Östersjöområdet i form av ett A2/AD-koncept? Målsättningen är att presentera 
ett utkast till ett svenskt A2/AD-koncept i Östersjöområdet på militärstrategisk och operativ nivå. 
Konceptet utvecklas inom ramen för eller är koordinerat med Natos ”Integrated Air and Missile 
Defence”.  

Seminariet är en delmängd av ett gemensamt arbete som Kungliga Krigsvetenskapsakademiens 
Avdelning II och Avdelning III genomför och startar med en inspirationsföreläsning och diskussion vid 
Försvarshögskolan den första februari 2023 kl 1500–1800, föreläsningssal Cardell-Raab. Seminariet 
genomförs i samverkan med Försvarshögskolan. Försvarshögskolans personal och elever samt 
ledamöter i Kungliga Krigsvetenskapsakademien är hjärtligt välkomna att deltaga enligt denna 
särskilda inbjudan.  

För att kunna närvara vid seminariet, krävs anmälan med namn och personnummer för ledamöter i 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Anmälan skickas till kenth.gutensparr@gmail.com senast 
fredagen den 27 januari 2023. För att inpassering ska kunna genomföras så att alla kan vara på plats i 
tid för seminariestart ska anmälan i vakten genomföras senast kl 1445. Personal och studerande från 
Försvarshögskolan anmäler deltagande till per.hardafsegerstad@fhs.se senast datum som ovan. 
Begränsat antal platser. 

 
 
 



  
 
 

 

Agenda för ”inspirationsföreläsning och diskussion A2/AD (Anti-access/area denial)” 
 Inledning, ordförande i Kungliga Krigsvetenskapsakademiens avdelning III Göran Pettersson 

och avdelning II Per Edling 
 ”Tankar från ett cockpitperspektiv”, Lars Helmrich, ledamot av Kungl. 

Krigsvetenskapsakademien 
 “US Carrier Ops – a Danish perspective”, CDR Ken Nielsen, Danish LNO to CJO in Stockholm 
 “Swedish A2/AD-concept in a joint operation – do we already have the methods?” Jon 

Wikingsson, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien 
 Diskussion, leds av Lars Helmrich och Per Edling 
 Några första reflexioner kring möjligheterna att skapa ett svenskt A2/AD-koncept, Lars 

Helmrich och Per Edling 
 Avslutning, Göran Pettersson och Per Edling 

 
 
Välkomna  
Per Edling och Göran Pettersson 
Ordförande för Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Avdelning II och Avdelning III 


