
Redaktören
Det nordiska militära samarbetet, särskilt det mellan Norge och Sverige, utvecklas 
snabbt. En orsak till detta är att kvantiteten inom vissa nationella system är kritiskt låg. 
Bibehållande, underhåll och framtida systemutveckling förutsätter ett samarbete med 
andra. Konsekvensen av ett uteblivet samarbete inom ett kritiskt kapacitetsområde 
leder med hög sannolikhet till att hela system måste läggas ner. Den politiska konse-
kvensen av en sådan åtgärd är minskad nationell handlingsfrihet som i förlängningen 
skapar ett förnyat beroende av internationellt samarbete. 

Ett nordiskt alternativ, i form av en militär allians bedöms, inom överskådlig 
framtid, som en mindre realistisk option. Medlemskapet i NATO uppfattas såväl i 
Danmark som Norge vara en förutsättning för substantiell säkerhet. Få verkar därför 
tro på möjligheten att Danmark och Norge skulle lämna NATO till förmån för ett nord-
isk militärt samarbete. Samtidigt behövs ett samarbete mellan de nordiska länderna. 
Den årliga redovisningen från avdelning III kan betraktas utgående ifrån ovanstående 
kontext där möjligheterna att i framtiden för mindre stater att upprätthålla nationella 
autonoma kvalificerade luftförsvarssystem sannolikt nått vägs ände.

Utgående ifrån samarbetsperspektivet speglar ledamoten Michael Holmströms 
inträdesanförande den stora betydelse som den atlantiska alliansen har haft och har i 
svensk säkerhets- och försvarspolitik, men också praktiskt operativt. Under det kalla 
kriget ganska väl hemlighållet. I dag helt öppet i form av ett nära och förtroendefullt 
samarbete i samband med internationella insatser.

Inge Tjöstheim lyfter i sin artikel fram två sjömilitära teoretiker, vilka torde 
vara relativt okända för läsekretsen. Aube och Beutlich är intressanta att studera, 
inte minst utgående ifrån ett småstatsperspektiv. Det finns och har historiskt fun-
nits en stark tendens att mindre stater adopterar dominerande teorier/trender hos 
de ledande militärmakterna. De möjligheter, begränsningar, men också risker som 
finns med ett sådant förhållningssätt är ett intressant studieområde. Exemplet på det 
nära nog euforiska svenska förhållningssättet till de tankar som kommunicerades 
av den tidigare Vice Chairman Joint Chief of Staff amiralen William Owens om en 
”Revolution in Military Affairs”, visar på de risker som kan sammanfattas i uttrycket 
”overengineering”.
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