
Redaktören
Det är viktigt att debatten om i vilka sammanhang vår försvarsmakt ska kunna verka 
fortsätter. Det nationella har under ett antal år varit nedtonat till förmån för internationella 
krishanteringsinsatser. Oavsett var svenska stridskrafter sätts in till stöd för demokratiskt 
fattade politiska beslut, så utgör den viktigaste kraftkällan för dessa insatser de resurser, 
mänskliga, materiella och opinionsmässiga, som finns inom det egna territoriet. Rätten 
och skyldigheten att hävda eget territorium och det nationella försvarets berättigande 
blir det fundament som övriga insatser vilar på. Ledamöterna Lönnbom och Wickboms 
bidrag presenterar i detta sammanhang alternativ som utgör ett underlag för fortsatt 
analys och diskussion.  

Ledamoten Michael Moores inträdesanförande ger initierade förklaringar till de bak-
omliggande faktorer som styrt Försvarsmaktens transformationsprocess. Författarens 
breda behandling av ämnet reder ut ett antal frågor som många människor, också aka-
demieledamöter, ställer sig. Ett annat läsvärt inträdesanförande, författat av ledamoten 
Lars Bergström tar upp officersutbildningen, aktuellt ämne bland annat mot bakgrund 
av stödutredningens förslag. 

Försvarsmaterielfrågans nationella koppling är lösare i dag än under andra världskriget 
och det kalla kriget i och med att krav på en ”svensk profil” bortfallit och ersatts med 
kravet på kompatibilitet med samarbetspartners. Samtidigt torde landet om/när behov 
av större inköp utifrån aktualiseras kunna hamna i en situation där konkurrens med 
andra länder uppstår, eftersom många andra nationer vill köpa vid samma tidpunkt. 
Delvis har ledamoten Jan Nygrens inträdesanförande kopplingar till såväl Lönnboms 
och Wickboms artikel som Moores, även om Nygren utgående ifrån sin nuvarande roll 
naturligen anlägger ett säljarperspektiv. 

Behovet av en maritim strategi för Sverige har tidigare behandlats bland annat av le-
damoten Lars Wedin och får sin fortsättning i avd II:s årliga redovisning, författad av 
ledamöterna Hammarskjöld och Holmberg. Redovisningen anger mängden uppgifter 
och roller för de marina förmågorna, civila såväl som militära, och bidrar därmed till 
utvecklandet av en helhetssyn på marina säkerhetsutmaningar. 

Tommy Jeppsson


