
Redaktören
Ett antal bidrag i föreliggande nummer av Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar 
och Tidskrift berör, utifrån olika perspektiv, karaktären och konsekvenserna av de kon-
flikter som överväger i vår tid. Det handlar om konflikter där intrastatlighet dominerar 
över mellanstatlighet. De politiska målen är oftast urskiljbara med tillägget att religion 
och etnicitet kan tjäna som förstärkande faktorer av de politiska målsättningarna. Västliga 
internationella expeditionskårsrelaterade insatskoncept har blivit regel i stället för det 
nationella  existensförsvarsperspektivet. Det handlar ofta om långvariga konflikter där en 
tydligt urskiljbar skillnad mellan fred och krig kan vara nästintill omöjlig att klarlägga. 
En tät interaktion mellan civila och militära aktörer är ett tydligt kännemärke liksom 
att höga krav på professionalitet inkluderande kulturell förståelse kopplat till aktuellt 
insatsområde är nödvändig hos den deltagande personalen.

Michael H Clemmesen,  Berndt Grundevik och Jan-Gunnar Isberg behandlar olika 
aspekter och konsekvenser av vår tids konflikter. Krulak har ävenledes myntat begrep-
pet  ”the strategic corporal”. Detta begrepp utgör den humanrelaterade konsekvensen 
av en insatsmiljö som präglas av the ”three block war”. En soldat som verkar i denna 
miljö måste ha en mental kapacitet liksom utbildningsmässig grund som medger att 
han/hon kan verka i spännvidden mellan stridande soldat, via uppgifter av i huvudsak 
ordningshållande/polisiär karaktär, till hjälparbetare. Allt under inflytande av komplexa 
insatsregler (Rules of Engagement). I denna ytterligt svåröverskådliga miljö blir det 
ledarskap som utövas på de lägsta förbandsnivåerna avgörande för insatsernas framgång 
eller misslyckande. Därav Krulaks metafor med den strategiske korpralen.

Några medicinskt relaterade hot liksom nanoteknologins möjligheter tas upp av Bo 
Rybeck och Åke Sellström. Deras årliga redovisning från avdelning V visar på ett antal på-
tagliga utmaningar på samhällets beredskap för och hantering av det icke förväntade. 

Svensk vapenexport tillhör de ämnen som återkommande debatteras. Jan-Erik Löv-
gren behandlar svensk vapenexportkontroll och dess förändrade förutsättningar. Likaledes 
materielrelaterat är Helge Löfstedts bidrag som behandlar anskaffningsperspektivet till 
den svenska Försvarsmakten

Jag vill avsluta med en information som berör våra författare. De artiklar som Peer 
Review-granskats och ej befunnits ha tillräcklig kvalitet att publiceras under avdelningen 
tidskrift kommer inte med automatik att i stället publiceras under diskussion och debatt. 
Kvalitet är ett genomgående krav på artiklar som skall införas. Sedan ett Peer Review-
baserat granskningssystem införts förutsätts författare vara införstådda med att redaktören 
kan låta deras bidrag underkastas sådan vetenskaplig granskning.
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