
Redaktören

Försvarsmaktens verksamhetsfält, vilket anges vara såväl ”ute” som ”hemma”, 
sammanhänger med globaliseringen. I denna går det svårligen att tänka sig ett 
säkert Sverige i en omvärld som i icke ringa utsträckning karakteriseras av kon-
flikter och krig. En konsekvens av ständigt pågående konflikter och krig är att det 
militära maktinstrumentet alltmer blivit ett av flera säkerhetspolitiska instrument 
som frekvent används. Eftersom vår del av världen kan betraktas som en lugn ö 
omgiven av ett stormande hav, har makthavarna låtit de internationella insatserna 
dominera, enkannerligen också de militära.  Annorlunda uttryckt har den nationella 
dimensionen starkt nedtonats till förmån för den internationella dito. 

Samtidigt existerar en nationell försvarsdimension i och med att såväl interna 
som externa aktörer kan hota samhället. Externa hot, också från statliga aktörer 
kan inte avskrivas och det senare har enligt Colin S Gray och Robert Kagan en 
”ljus” framtid.  För att få bredast möjliga belysning av den nationella försvars-
dimensionen ur ett svenskt perspektiv kommer Kungl Krigsvetenskapsakademiens 
Handlingar och Tidskrift att innehålla ett antal artiklar i ämnet under den närmaste 
framtiden. Föreliggande nummer presenterar artiklar på temat av kallade leda-
möterna Gustav Hägglund och Christian Hvidt jämte ledamöterna Kim Åkerman 
och Olof Santesson. De båda kallade ledamöternas tankar delgavs åhörarna i 
samband med vintersymposiet som återfinns i referatform i nr 1 av Handlingar 
och Tidskrift. Av intresse för läsaren torde bland annat vara Hvidts beskrivning 
av den nya danska totalförsvarsmodellen vilken har nära beröringspunkter med 
det som Åkerman avhandlar.   

För officerare är inte bara kunskaper, utan också insikter i operationskonst 
och taktik  betydelsefulla kvalitetsmätare på den enskilde officerens liksom of-
ficerskollektivets professionella nivå. Ove Pappilas artikel ”Rommel and the 
German 7th Panzer division in France 1940” exemplifierar operativ/ taktisk blick 
hos en befälhavare som parades med ett handlingsorienterat ledningskoncept och 
ett förtroendeskapande ledarskap. Situationsförståelse och förmågan att fatta de 
snabba beslut som möjliggör att initiativet kan tas och bibehållas var framträdande 
drag i Erwin Rommels befälsutövning. Samtidigt fanns där ett spontant och 
impulsivt personlighetsdrag, något som ofta återfinns hos handlingsorienterade 
människor.
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