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myten om neutraliteten vägde tungt i Sverige un-
der det kalla kriget och det försvårade ibland våra 
möjligheter att följa och tillämpa de strategiska 
grunderna samt att följa förändringarna i de stra-
tegiska förutsättningarna för landet. Det ansågs 
då vara nödvändigt att dölja vår egentliga avsikt 
bakom den officiella neutralitetspolitiken, och vår 
säkerhetspolitik utformades på de grunderna.  I 
praktiken innebar detta ofta att industri- och lo-
kaliseringspolitik blev avgörande för vår försvars-
politik. Samtidigt kunde svensk militär personal 
inte samverka öppet med kollegor från västsidan 
och en dold, men medgiven samverkan eller sam-
ordning, alltid kunde förnekas om den offentlig-
gjordes eller ifrågasattes. I flera fall fick dialek-
tiken rent organisatoriska konsekv enser. Dessa 
förutsättningar är inte längre relevanta.
 en ny säkerhetsstrategis grundläggande syfte 
borde nu vara att ge vägledning för uppbyggna-
den av ett nationellt försvar samt att vara till hjälp 
och stöd för att hantera uppkommande situatio-
ner då vår säkerhet kan bedömas vara hotad eller 
då medborg arna utsätts för ökade risker.

Några sammanfattande slutsatser och synpunk-
ter:

1.  vi måste skapa en nationell säkerhetsstra-
tegi med större bredd än den gamla. en 
säkerhetsstrategi är inte längre något ex-
klusivt för det militära försvaret, utan har 
sin giltighet över hela samhället. en viktig 
grundförutsättning för landets framtida sä-
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kerhet är vårt eU-medlemskap och att vi 
därför under en överblickbar framtid bör 
utforma vår nationella säkerhetsstrategi i 
harmoni med övriga medlemmar av unio-
nen.

2.  vi bör kunna skilja mellan strategi och eko-
nomisk försvarsplanering. Detta öppnar 
kanske samtidigt för en mera målinriktad 
försvarsdebatt, där en vald strategi styr och 
debatten därför mera kan komma att hand-
la om vidtagna inriktningar och planerade 
verksamheter än om ekonomi och budget-
ar.

3.  Redan i närtid kan en nationell säkerhets-
byggande strategi omfatta många initiativ 
och åtgärder. ett viktigt ingångsvärde och 
en drivkraft är vår solidaritetsförklaring och 
vårt eU-medlemskap. en alltmer aktuell 
fråga kommer då att vara hur säkerhetspoli-
tiska initiativ konkret ska tas fram och verk-
ställas. vår nuvarande militära organisation 
är, liksom hela myndighetsstrukturen i Sve-
rige, måhända alltför förvaltningsinrik-
tad för att kunna producera säkerhetspo-
litiska initiativ. Samtidigt har den politiska 
ledningen avsevärda svårigheter att föreslå 
rimliga operativa inriktningar. Detta kan 
bli problematiskt och kräver sannolikt av-
sevärda förändringar av försvarets samord-
ning och ledning över en större bredd än 
vad som nu är fallet.

4.  I efterkrigstidens Sverige kom strategi allt 
mera att betraktas som något andra stater 
eller allianser sysslade med, och de klassiska 
strategiska metoderna och teorierna ersat-
tes i stället av en försvarsplaneringsmodell 
som i huvudsak baserades på industripoli-
tik och ekonomiska överväganden. Detta 
surrogat blev successivt en ersättning för 
en mera genomtänkt övergripande strategi 
baserad på nationella intressen och på den 
aktuella säkerhetspolitiska situationen. Det 
kan, så här i efterskott, anses rimligt att så 
skedde, eftersom det över tiden annars lätt 
hade kunnat bli uppenbart att vår neutrali-
tetspolitik i själva verket inte var riktigt ge-
nomtänkt och kanske inte ens genomför-
bar. vår militära operativa planering blev 
då också snarare en direkt operativ tillämp-
ning av den försvarspolitiska målsättningen 
utan ett militärstrategiskt mellanled: en mo-
dell som vi nu kan lämna bakom oss. Idag 
måste vi i stället kunna hantera nationella 
intressen och prioriteringar.

5.  En övergripande strategisk fråga, som 
egentligen aldrig hanterades i den gamla 
försvarsmodellen, är hur vi kan tänkas in-
placerade i de båda maktblockens plane-
ring för en nukleär avskräckning, hur den-
na fungerar och vad det innebär för oss och 
försvaret av vårt land.

Några förslag med anledning av studien:

A. en angränsande zon om 12 distansmi-
nuter inrättas för att underlätta över-
vakning och efterlevnad av våra im-
migrationslagar och för att motverka 
människosmuggling.

b.  Sverige föreslår strandstaterna kring 
Östersjön, Kattegatt och Skagerrak 
att bilda ett eU-kommando för en 
gemensam uppsikt av sjötrafiken och 

sjöfartsskydd, men även med uppgif-
ten att gemensamt arbeta för ett för-
bättrat miljöskydd och gemensam be-
redskap att bekämpa oljekatastrofer. 
eventuellt kan ett sådant kommando 
betraktas som ett ”permanent struktu-
rerat samarbete” enligt Lissabonavta-
let.

C. En allmän samhällsplikt införs i landet, 
men med stor möjlighet för individer-
na att själva välja vilken form av sam-
hällstjänst de önskar engagera sig i.

D. en reform av det militära försvaret för-
bereds och inriktas på att självständi-
ga försvarsgrenar med eget materiel-
ansvar skapas och med möjlighet att 
samverka nära med våra grannar i ak-
tuella frågor. en nära samordning mel-
lan den politiska och operativa led-
ningen måste samtidigt säkerställas 
samtidigt som samhällets samlade un-
derrättelsetjänst förstärks.

Avd A. Grunder – En  
föränderlig värld
världen har förändrats på ett avgörande sätt se-
dan det kalla krigets slut och en ökande globalise-
ring får samtidigt många och stora konsekvenser. 
De traditionella maktkonstellationerna har för-
ändrats inbördes och i förhållande till varandra 
och fortsatta förändr ingar kan förutses. en stän-
digt utvecklad ny teknik har revolutionerat utbu-
det och hanteringen av information och kunska-
per, men också av handeln med gods, tjänster 
och kapital. en ökande del av mänskligheten kan 
dessutom förflytta sig på ett nytt och friare sätt 
– såväl fysiskt som intellektuellt via cybervärlden 
– och dessa förändring har medfört nya förut-
sättningarna för vår nationella politik i flera av-
seenden. På många håll i världen är dock utbild-
ningsnivån fortfarande låg och människorna där 
blir därmed utlämnade och sårbara för politisk el-
ler religiös fanatism.  Även förutsättningarna för 
den internationella säkerheten har således för-
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ändrats på ett genomgripande sätt. Det betyder 
inte nödvändigtvis att världen idag är farligare för 
oss, men den har blivit mindre stabil och samti-
digt mer oförutsebar. 
 Globaliseringen, som är ett sammanfattande 
begrepp för alla de trender som påverkar männis-
kans verksamhet, bygger på s k flöden och inklu-
derar allt från information, pengar, varor, tjäns-
ter till mänskliga livsmönster. Detta har i sin tur 
medfört nya möjligheter till utveckling och har 
bidragit till ett ökande välstånd. Samtidigt har ut-
vecklingen lett till ökade och mera påtagliga be-
roenden. Inom flera viktiga områden för försörj-
ningen sker nu leveranser enligt principen ”just in 
time” och det förutsätter ostörda förbindelser el-
ler leveranser.  en annan aspekt på tidens globali-
sering är att havens betydelse ökar, eftersom mer 
än 90 procent av handelsflödet går till sjöss och 
binder samman länderna. Den strategiskt vikti-
gaste faktorn när det gäller beroenden finns inom 
energiområdet. ett exempel på detta är att många 
europeiska stater idag till stor del är beroende av 
energileveranser från Ryssland.
 De växande ekonomierna, i framför allt Kina 
– en framväxande ekonomisk supermakt – In-
dien och Brasilien, medför ytterligare ökande be-
hov av energi, och ett växande energibehov kan 
medföra att utvinningen av gas och olja söker sig 
till nya områden. Det har beräknats att 25 pro-
cent av den ännu inte exploaterade tillgången på 
olja och gas finns under de isbelagda områdena 
i Arktis, vilket i sin tur kan leda till att det stra-
tegiska fokus, som idag ligger på Mellanöstern, 
kan vridas till områden, som ligger betydligt när-
mare oss. Detta kommer sammantaget att med-
föra kraftigt ökande transportvolymer, och dessa 
transporter måste kunna säkerställas och de stra-
tegiska riskerna hanteras. I vårt eget närområ-
de beräknas således sjötrafiken över Östersjön 
fördubblas och oljetransporterna fyrdubblas till 
2015. Samtidigt kommer naturgas från barents 
hav att levereras till konsumenterna i europa via 
rörledningar på Östersjöns botten.
 Långvariga och nya kriser, särskilt i Mellanös-

tern och i Afrika, har kommit i förgrunden och 
de är till viss del inflätade i varandra, vilket gör 
dem särskilt svårlösta. Detta ger upphov till mer 
eller mindre legala former av migration, men ock-
så till olika typer av motståndsrörelser och extre-
mism. I svåra fall inträffar sönderfall av existeran-
de stater och där blir bruk av vapen inte längre 
enbart en fråga för staten i fråga, utan även för 
andra grupperingar. Terroristgrupper har inrik-
tat sina verksamheter och attacker mot mål även 
i Europa, som samtidigt är betydligt mera sårbart 
än tidigare. vi har ännu inte upplevt sådana at-
tacker i vårt land, men vi måste vara medvetna 
om att även Sverige kan komma att beröras av 
eller bli mål för terrorism och andra former av 
våldsam extremism. Utmaningarna gäller redan 
idag till illegal miljöpåverkan och illegala migra-
tionsströmmar samt en omfattande internatio-
nell kriminalitet, som kan ta sig våldsamma och 
terroristliknande former om de insatta motåtgär-
derna skulle misslyckas. vi kan också förmodli-
gen utgå ifrån att människosmuggling, narkotika-
trafik och annan illegal hantering har kopplingar 
till upprorsrörelser och extremism i andra länder, 
vilket bör beaktas.
 Det finns därför ett antal globala utmaningar, 
som vi måste kunna hantera på stor bredd och 
med civila och militära medel efter lägets krav. en 
militär komponent måste även vid rent civila in-
gripanden ofta finnas tillgänglig för att skapa sä-
kerhet och för att möjliggöra eller förbereda olika 
typer av insatser också på högre konfliktnivåer. 
Detta gäller även då vi har att möta konsekven-
serna av en befarad klimatförändring.
 Det är idag också svårare att skilja nationell 
och internationell säkerhet från varandra än tidi-
gare. oförutsägbarheten och den gemensamma 
sårbarheten gör att de gränsöverskridande hoten 
alltmer sammanfaller med de nationella. Sveriges 
internationella agerande för att möta de globala 
utmaningarna och riskerna är därför viktigt för 
landets säkerhet.
 Detta innebär att vår nationella säkerhetsstra-
tegi måste breddas för att kunna möta alla de ris-
ker och hot som kan drabba vårt land och vår 

befolkning både direkt och indirekt. en utveck-
lad nationell strategi ska som tidigare omfatta sä-
kerhets- och försvarspolitiken, men den kan inte 
längre begränsas enbart till dessa områden. För 
att bättre kunna säkra våra nationella intressen, 
måste en nationell strategi även omfatta andra 
samhällsområden och bygga på en god kunskap 
om omvärlden, intern säkerhet samt krishante-
ring. Andra offentliga verksamhetsgrenar – stat-
liga och kommunala – och deras inriktningar bör 
därför vara en integrerad del av den nationella 
säkerhetspolitiken, som i flera fall därför måste 
få nya inriktningar samtidigt som nya förmågor 
måste kunna skapas.
 Sverige låg under det kalla kriget mellan två 
dominerande stormaktsblock, men hade samti-
digt ett mer eller mindre hemligt samarbete med 
västsidan. Detta gynnade då vår forskning och in-
dustri, vilket i hög grad bidrog till landets snab-
ba utveckling; främst under den tidiga efterkrigs-
tiden. vår industri utvecklades och forskningen 
understöddes av en försvarspolitik, som gick 
hand i hand med näringspolitiken. vi har nu läm-
nat den ledstång som neutralitetspolitiken gav – 
eller tycktes ge – och vi är sedan 1995 medlem av 
EU, och unionens prioriteringar bör därför gälla 
även för oss. Sedan 1998 har vi ett tydligt samar-
bete med Nato inom ramen för Partnerskap För 
Fred, PFF, ett ökat nordiskt samarbete, och vi har 
börjat utöka samarbetet mellan Öster sjöstaterna. 
När vi idag ska formulera vår nationella strate-
gi där vi uttrycker våra egna nationella intressen 
och prioriteringar står vi inför en utmaning med 
nya dimensioner. Dels måste den ta hänsyn till 
dessa nya samarbeten, men även agerandet inom 
eU ställer krav på vår förmåga att kunna göra 
egna nationella prioriteringar. I detta ligger såle-
des en betydande skillnad mot vad som skedde 
under det kalla kriget och vi måste nu själva for-
mulera och uttrycka våra säkerhetspolitiska mål 
och prioriteringar över en större bredd och inte, 
som tidigare, mest diskutera kring några mer el-
ler mindre konstruerade militära angreppsfall el-
ler invasionshot mot landet.

 Nu lever vi alltså i en värld som känneteck-
nas av multipolaritet och av en ökande internatio-
nalisering. Den europeiska ambitionen är att eU 
ska kunna spela en större roll i den internationella 
krishanteringen och för säkerheten i stort. Det-
ta framgår av unionens Östersjöstrategi och av 
Stockholmsprogrammet, som båda antogs 2009. 
Även för detta krävs adekvata resurser – civila 
och militära – och nationella prioriteringar och 
inriktningar. men det ställs samtidigt också krav 
på koordinering och samordning, vilket gör att 
frågorna måste hanteras samtidigt inom flera de-
partement.
 Även inför samarbetet inom eU måste vi själ-
va kartlägga och besluta om våra egna nationel-
la intressen och prioriteringar som underlag in-
för samordning med andra unionsmedlemmar 
inför eventuella övergripande beslut inom unio-
nen. Lissabonfördraget medför ytterligare behov 
av nationella överväganden. Den nya solidaritets-
klausulen och äldre eller tillkommande s k perma-
nenta strukturerade samarbeten, PSS, är två ex-
empel på detta. 
 Närheten till ett Ryssland, där utvecklingen i 
flera avseenden är osäker, är en faktor av bety-
delse för oss och våra grannars nationella säker-
het och kräver vår fortsatta uppmärksamhet. vi 
måste därför ta ställning till i vilken omfattning 
vi på egen hand eller tillsammans med våra gran-
nar och enligt vår avgivna solidaritetsförklaring 
ska kunna bygga en gemensam säkerhet i regio-
nen och, om en försämrad säkerhetspolitisk ut-
veckling kan bedömas, hur den ska mötas. Inom 
flera grenar av bekämpningen av internationell 
terrorism och brottslighet har vi samtidigt flera 
gemensamma nationella intressen och inriktning-
ar som bl a Ryssland har, vilket kan komplicera 
situationen och handlingsmöjligheterna för oss. 
 Utvecklingen ställer således krav på såväl in-
tern som extern säkerhet, vilket kan kräva så-
väl offensiva som defensiva åtgärder. viktigast i 
dagsläget är att se möjligheterna att förstärka sä-
kerheten i vår del av europa. Alla åtgärder inom 
strategins ram kan vara såväl civila som militära. 
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Strategin ska gälla idag – under det som kan kallas 
för fredsförhållanden – och under de kriser och 
konflikter som kan uppkomma nu eller i närtid 
och på dagens konfliktnivå. Detta innebär att vi 
i vissa avseenden tvingas att föra ett slags krigs-
liknande verksamhet, trots att det formellt råder 
fred.  När krig inte förs mellan stater, utan av mer 
eller mindre starkt sammanhållna grupperingar, 
kan effekterna av konflikten på olika sätt spilla 
över in i länder, som kanske egentligen står utan-
för de konkreta krigshandlingarna. Förmågan att 
hantera denna typ av utveckling måste inkluderas 
i de mera fredsmässiga handlingsreglerna i sam-
hället, som måste medge rimliga legala möjlighe-
ter till självförsvar över en större bredd än tidiga-
re.
 I den multipolära världen ligger det i sakens 
natur och det är tillika ett svenskt nationellt in-
tresse, att folkrätten blir normgivande för samar-
betet med andra länder. 
 Det är viktigt att notera att om en föränd-
rad utveckling sker eller kan förutses så måste 
strategin modifieras eller förändras och försva-
ret anpassas till den nya situationen. I detta sam-
manhang finns det anledning att mycket tydligt 
poängtera att globaliseringen också medfört att 
våra och våra partners möjligheter att bedöma 
en framtida säkerhetspolitisk utveckling avsevärt 
försvårats. Det betyder inte att framtiden sam-
mantaget blivit farligare, men den har blivit svå-
rare att förutse. Det bör därför uppmärksammas 
att säkerhetsbyggandets ”hårdvara” tar längre tid 
att ställa om än strategin, vilket ställer krav på att 
en inte obetydlig ”försäkringspremie” i form av 
materiel och andra förberedelser finns framtagen 
och prövad för att säkerställa den nationella för-
mågan och handlingsfriheten, om läget skulle ut-
veckla sig i ogynnsam riktning. 
                      

Avd B. Svenska nationella in-
tressen och strategiska behov
Det är ett grundläggande svenskt nationellt in-
tresse att vi och vår region utvecklas ekonomiskt 

och politiskt under trygga omständigheter och 
vi vill motverka att nya skiljelinjer uppstår mel-
lan staterna i regionen. vi vill därför arbeta för 
en stabil utveckling i vårt närområde, vilket också 
innebär en förstärkning av demokrati, de mänsk-
liga rättigheterna, rättsstaten och marknadseko-
nomi i regionen.
 Det är därför ett fundamentalt svenskt natio-
nellt intresse, att förebygga konflikter i vår region 
och att främja fredliga lösningar genom interna-
tionellt samarbete. en viktig del av detta är att vi 
aktivt deltar i eU:s utrikes- och säkerhetspolitik.
 ett väl uppbyggt nationellt insatsförsvar präg-
las av våra grundläggande värderingar och av att 
försvaret i bredaste bemärkelse är inriktat på att 
säkerställa samhällets fortbestånd. Staten har en-
ligt folkrätten den grundläggande skyldigheten 
att skydda medborgarna. 
 Övergripande gäller för ett breddat insatsför-
svar, att det måste baseras på en enkel och tyd-
lig styrning från politisk nivå och att en kapacitet 
kan säkras så att beslut om åtgärder eller insatser 
kan ske helst redan innan något allvarligt eller sä-
kerhetshotande har inträffat. Detta gäller såväl på 
central som på verkställande nivå och är samti-
digt kanske den viktigaste förutsättningen för en 
effektiv krishantering.  Flera beslut inom säker-
hetsområdet måste nu fattas över en större poli-
tisk bredd och det kommer att ställa krav på be-
slutsfattande på den politiska nivån. Det innebär 
att den politiska ledningen måste arbeta närmare 
tillsammans med den militära också i rent opera-
tiva frågor.
 vårt samhälles sårbarhet måste elimineras 
i möjligaste mån så att vi har en rimlig möjlig-
het att möta även överraskande terroristaktioner. 
Här är huvudstadsområdet, Stockholm, av speci-
ell vikt, men även västkustens hamnar och Gö-
teborgsområdet är av nationell betydelse för vår 
försörjning och kan därför bli speciellt utsatta 
för antagonistiska hot på olika nivåer. en avse-
värd styrka fanns under det kalla kriget då försva-
ret hade en bred folklig förankring. Det militära 
försvaret hade då en viktig och ofta ledande roll 

inom totalförsvaret, och dess civila delar utbilda-
des tillsammans med det militära försvaret, ofta 
under militär ledning. Denna samverkan över fle-
ra myndighetsgränser måste finnas även i ett nytt 
och samhällsinriktat försvar.
 Det är ett nationellt intresse att alla svenska 
medborgares vilja att göra insatser för landets 
försvar ska kunna tillvaratas. Den breddade hot-
bilden gör att frivilliga insatser måste kunna ge-
nomföras över en större bredd än tidigare: natio-
nellt eller internationellt, militärt eller civilt, under 
längre eller kortare tid. en obligatorisk militär ut-
bildning införs för dem som inte har några an-
dra individuella prioriteringar eller önskemål att 
engagera sig i samhällets verksamheter för med-
borgarnas och landets skydd och säkerhet. en 
grundläggande utbildning kan utformas efter oli-
ka grundläggande behov, men bör alltid omfat-
ta hur ansvarskännande medborgare ska kunna 
bistå med första hjälp vid samhällskatastrofer av 
olika slag – en samhällsutbildning. möjligen kan 
en sådan samhällsinriktad gemensam utbildning 
också kunna bli en beståndsdel av vår integra-
tionspolitik. En svensk – eller, om möjligt, nord-
isk – fredskår bör sättas upp för utvecklingsstöd 
och insatser i tredje världen. Intresserade och en-
gagerade medborgare ges därmed en möjlighet 
att frivilligt göra en personlig insats i utvecklings-
världen. Samtidigt får vi på sikt en bättre kunskap 
om utvecklingsländerna och deras många gånger 
specifika förutsättningar.
 vår nationella underrättelsetjänst blev under 
det kalla kriget uppdelad på flera myndigheter, 
varav några formellt var civila och därmed kunde 
medges samverka med partners i väst. Det är nu 
ett nationellt intresse att vår underrättelsetjänst – 
militär och civil – samordnas och ges en större 
bredd för att kunna lämna både studier och be-
dömningar som underlag för beslutsfattning om 
insatser i närområdet och internationellt. Det för-
utsätts att denna nya underrättelsetjänst får sam-
verka med alla våra internationella partners.
 Det militära försvaret har drabbats av mer el-
ler mindre självpåtagna begränsningar och en 

grundläggande fråga rörde den allmänna värn-
plikten, som i mitten av 1960-talet gavs en do-
minerande roll och som i flera fall blev styrande 
faktor för försvarspolitiken. värnpliktssystemet 
blev ett mål i sig och de säkerhets- och försvars-
politiska konsekvenserna av detta kunde då inte 
ifrågasättas. Försvarsmakten reducerades därmed 
till en utbildningsorganisation, där budget och 
kostnadsuppföljningar ofta blev viktigare frågor 
att hantera än förbandens tillgänglighet och in-
satsberedskap. Det med förde i förlängningen, att 
För svarsmaktens roll vid en eventuell konventio-
nell konflikt mera anpassades till våra eg na inter-
na värderingar och inte till den stra tegiska verk-
lighet som annars ofta beskrevs i internationella 
fora och där den rådande kärnvapenbalansen ofta 
tillmättes en övergripande betydelse. Det reella 
behovet av stöd från västsidan och alla förbere-
delser för ett sådant stöd uteslöts successivt även 
från den operativa planläggningen. Den ensidiga 
inriktningen på en enda och helt dominerande 
försvarsoperation medförde även att ledning och 
terminologi låstes och i flera avseenden fjärmade 
sig från internationell standard.
 Det militära försvaret ansågs vara en garant 
mot en invasion och det organiserades för att 
kunna lösa denna övergripande uppgift efter det 
att mobilisering genomförts. Nästan alla andra 
uppgifter eller aspekter på det militära försvarets 
förande eller verksamheter tunnades samtidigt ut 
eller avvecklades allteftersom anslagen minskade. 
enbart den mobiliserade krigsorganisationen el-
ler delar av den ansågs ha direkta uppgifter i sä-
kerhetspolitiken. Tanken att kalla in förband eller 
andra förstärkningar för att upprätthålla nationell 
suveränitet och integritet redan under fredsför-
hållanden fanns i stort sett enbart som förbered-
da beredskapsalternativ. 
 vårt deltagande i internationella operationer 
ansågs enbart kunna vara grundade på FN-man-
dat och genomfördes med frivillig personal. Sam-
tidigt blev den folkrättsliga skyldigheten för en 
suverän stat i fredstid försummad och enbart till 
en sidouppgift för det som kallades fredsorgani-
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sationen. Den underliggande försvarsgrensstrid, 
som fördes mer eller mindre dolt hela tideninne-
bar att många avvägningar och konsekvenser då 
aldrig hanterades eller korrigerades, och vissa av 
dem kan ännu idag ses som direkt olämpliga.
 Allt var förstås inte enbart negativt eller kon-
struerat i det svenska försvaret under det kall-
la kriget. Särskilt under epokens tidigare skeden 
kunde vi med viss säkerhet hävda att vi (själva) 
hade ett militärt försvar som kunde avskräcka en 
eventuell motståndare från att angripa oss, ef-
tersom vi då hade en egen avvärjande förmåga. 
Fram till omkring 1960-talets mitt kanske vi till 
och med innehade en styrkeposition till sjöss och 
i luften jämfört med Sovjetunionen och dess al-
lierade. Det betydde i sin tur, att något egentligt 
invasionshot av en konventionell modell då kan-
ske inte ens förelåg, trots att det traditionellt an-
gavs som en övergripande politisk målsättning 
för försvaret. Under det kalla krigets senare ske-
den bestod dock avskräckningen troligen mest av 
den amerikanska andraslagsförmågan, vilket ald-
rig torgfördes på något tydligt sätt i landet eller i 
vår säkerhetspolitik. 
 många följder och arv från en föråldrad för-
svarspolitik saknar nu giltighet och måste om-
prövas. Först då så skett kan vi anse oss ha 
övergått till ett riktigt insatsförsvar. Då ett nytt 
försvar nu utformas, måste vi således i väsentli-
ga avseenden försöka bortse från de tankemäs-
siga kopplingar i stort och i smått, som gjordes 
under kalla kriget och som då ansågs vara nöd-
vändiga för att neutralitetspolitiken skulle vara 
trovärdig. Till detta område hör kanske även det 
förhållande att försvaret i ganska hög utsträck-
ning användes i lokaliseringspolitiska syften, vil-
ket ofta föregicks av någon form av strategilik-
nande argumentation.
 Det måste utvecklas ett bättre samarbetskli-
mat mellan alla myndigheter då det gäller landets 
säkerhet och försvar. myndighetsegoism måste 
motverkas och samtidigt måste vår lagstiftning 
anpassas och bli en del av strategin. Den svåra 
frågan är närmast om hur vi ska kunna lagstif-

ta kring framtida försvarsinsatser redan under 
det som kan kallas för allmänt fredstillstånd och 
utan att därmed försvåra för myndigheterna att 
operera på ett ändamålsenligt sätt. Någon form 
av ramlagstiftning med ansvarsprövning – even-
tuellt med prövning i efterskott – är en fram-
komlig väg. 

Andra svenska nationella intressen och 
strategiska behov

Landets teknologiska utveckling måste fortsätta 
att hålla hög standard och är därför beroende 
av en kvalificerad försvarsteknologisk forskning 
och en förstklassig försvarsindustri. Det är ett 
svenskt nationellt intresse att en fortsatt forsk-
ning och satsning sker inom vissa teknologiom-
råden, som har fortsatt betydelse för vårt natio-
nella försvar.  
 vår kunskap och förmåga avseende IT-ut-
vecklingen och elektroniksektorn måste fort-
sätta och det bör samtidigt uppmärksammas att 
landet behöver ett modernt och tidsenligt för-
svar mot fientliga eller antagonistiska IT-an-
grepp. Även katastrofsjukvård och undervat-
tensteknik kan vara viktiga områden för svensk 
försvarsforskning där vi själva kan ha nytta av 
att inneha en erkänd internationell tätposition.
 Drag av uppdelningen mellan militärt och ci-
vilt från neutralitetspolitikens dagar finns ock-
så vad avser det militära försvarets materielför-
sörjning, då ett gemensamt materielverk tillkom 
och försvarsgrenarnas egna förvaltningar lades 
ner. Detta arrangemang medgav å andra sidan 
att kvalificerad forskning och utveckling kun-
de understödjas. Det kunde alltid framhållas 
att det rörde sig om militär prioriterad materi-
el, som behövdes av neutralitetsskäl.  Försvars-
politiken blev på det sättet successivt mest en 
del av industripolitiken.  I många avseenden var 
detta samtidigt en mycket framgångsrik modell, 
där svensk forskning och svenska företag kun-
de stödjas genom statliga anslag – om än i det 
fördolda. Det ökande behovet för den svens-

ka försvarsindustrin att kunna arbeta på rimli-
ga ekonomiska villkor medförde ofta att militär 
materiel måste exporteras till ”vänskapligt sinna-
de” länder, eftersom det svenska försvarets be-
hov inte gav tillräcklig försörjningsgrund. Detta 
medförde att en omfattande vapenexportkontroll 
byggdes upp för att möta interna moraliska in-
vändningar mot en annars ganska legitim svensk 
vapenexport. Det kan ifrågasättas om inte hela 
detta regelverk bör utgå.
 våra förbindelser avseende forskning och 
högre utbildning, främst med våra grannar, bör 
kunna vidareutvecklas så att även försvarssamar-
bete blir en naturlig del av processen. Detta gäl-
ler även för den högre säkerhetspolitiska forsk-
ningen och utbildningen. Officerare och högre 
tjänstemän ska vara en naturlig del av elevkåren 
vid vår försvarshögskola och en viss reciproci-
tet förväntas i detta avseende. Inom ramen för 
den högre försvarsutbildningen bör en säkerhets- 
och strategiutbildning tillkomma för behöriga ci-
vila tjänstemän och för försvarspolitiker. Inslaget 
av internationella elever bör ökas betydligt, så att 
verksamheten kan bilda en grund för internatio-
nella nätverk.
 Solidaritetsförpliktelserna i Lissabonavtalet 
måste förberedas genom ett säkerhetssamarbe-
te över stor bredd. Förband, militära och civila, 
måste finnas i beredskap och kunna sättas in med 
kort varsel om en hotande utveckling kan förut-
ses. biståndsskyldigheten kräver inte några ytter-
ligare beslut på unionsnivå och vi kan själva fatta 
egna beslut om att ge eller ta emot bistånd. Den 
förmåga som ökar med övningar i krishantering 
höjer tröskeln för anfall och förbättrar därmed 
vår förmåga att förebygga ett eventuellt angrepp.  
vi bör samtidigt notera att eU inte har någon 
plan för ett gemensamt försvar och att vi själva 
utformar vår egen försvarsplanläggning.  I utom-
ordentliga fall kan det även bli fråga om att sätta 
upp nya enheter för att förstärka beredskapen 
innan en övergång till en annan strategi hunnit 
genomföras.

 De markstridsförband, som sätts in i interna-
tionella operationer, ska ha en tillräcklig uppback-
ning av reservenheter under utbildning i Sverige, 
så att rotation kan ske rutinmässigt. Dessa för-
band kan också användas för krishantering och i 
nationell eller internationell övningsverksamhet.
 Sjöbevakningen av våra omgivande havsom-
råden måste få en tydlig och relativt uthållig kom-
ponent med möjligheter till ingripande, på och 
under ytan. Särskilt i Östersjön, men även i Kat-
tegatt och Skagerrak måste det finnas möjlighet 
att ingripa tidigt för att förhindra oljekatastrofer, 
men också för att bekämpa illegal människo- och 
varuhandel. Ingripanden måste redan idag enligt 
folkrätten kunna ske mot slavhandel och mot pi-
ratverksamhet. vi måste ha möjlighet att ingripa 
mot och eventuellt också att anhålla felande far-
tyg till sjöss innan något allvarligt inträffar.  För 
att ge oss bättre möjligheter att bekämpa brotts-
lighet i ett bredare område till sjöss bör en till-
läggszon etableras.
 vår luftbevakning ska kunna ske i samarbe-
te med våra grannar och incidentberedskap med 
vårt jaktflyg bör kunna ske inom hela det nord-
iska området.
 På längre sikt kan en egen kapacitet för in-
ternationella insatser övervägas. Den bör vara så 
utformad att den alternativt kan utnyttjas som 
katastrofhjälp och förberedas och kan kanske 
även bemannas tillsammans med någon av våra 
grannar. 
 

Avd C. Säkerheten i det nära  
perspektivet

”From defending borders to protecting 
flows” (citat från Saabs årsredovisning 
2009)

målet för vår nationella säkerhetsstrategi är att vi 
ska kunna hantera de risker och hot som kan rik-
tas mot nationen och mot medborgarnas dagli-
ga liv. vi ska också kunna skydda våra grundläg-
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gande värder ingar och dessa delar vi främst med 
andra eU-stater. Detta skydd ska inriktas både 
mot kortsiktiga och mera långsiktiga mål. I grun-
den ska alltså svenska nationella intressen vara 
utgångspunkt för vårt säkerhetsinriktade engage-
mang. I flera fall låter detta sig kombineras med 
stöd till en demokratisk och ekonomisk utveck-
ling i andra länder, vilket medför att vi för vår 
egen utveckling, ibland kan anlägga ett globalt 
perspektiv på vår egen säkerhet. 
 Det betyder att vi ska kunna försvara och 
skydda vår befolkning och vårt territorium i en-
lighet med de bestämmelser som framgår av FN-
stadgan och folkrätten.  vår ambition är att vidta 
säkerhetsfrämjande åtgärder tidigt och tillsam-
mans med våra partners och så att våra nationella 
prioriteringar blir tydliga och får önskad verkan. 
Därmed vinner vi också tid att förbereda följande 
eller nya åtgärder om det skulle behövas.
 Säkerhet bör byggas dels på egen nationell ba-
sis och dels tillsammans med andra stater. För 
våra gemensamma säkerhetsarrangemang finns 
exempelvis det nordiska samarbetet och Öster-
sjösamarbetet, men kanske framför allt samarbe-
tet inom eU och med Nato. ett svenskt initiativ 
borde i närtid tas för att uppnå denna grundläg-
gande nordiska samordning, som dessutom över-
ensstämmer väl med Stoltenbergsrapportens för-
slag om en gemensam nordisk insatsenhet och 
därför har fått ganska stor internationell upp-
märksamhet och bemötts positivt. I närtid bety-
der det att ett fördjupat nordiskt samarbete rö-
rande militär transportkapacitet, sjukvårdstjänst 
och utbildning etableras. För dessa uppgifter kan 
ett permanent strukturerat samarbete övervägas 
och Sverige bör ta initiativet till detta.
 vårt grundläggande val av säkerhetspolitisk 
inriktning ligger inom ramarna för Lissabonför-
draget och eU:s säkerhetsstrategi. vi ska därför 
kunna svara upp för den solidaritet som där stad-
gas för alla medlemsstater. vi har gjort ett viktigt 
politiskt ställningstagande om att militärt hjälpa 
andra medlemsstater i EU, vilket vi bör förbere-
da i olika avseenden med tyngdpunkten förlagd 

till Östersjöregionen. På dagens konfliktnivå bör 
en sådan verksamhet på försvarsområdet främst 
omfatta gemensam övningsverksamhet och ut-
bildning, men också gemensam anskaffning av 
materiel och utrustning. På den civila sidan bör 
en tyngdpunkt läggas vid förebyggande verksam-
heter riktad mot terrorism.
 För att uppnå dessa mål ska vi föra en bredare 
säkerhetspolitik som kan ge landet en grundläg-
gande trygghet och motverka risker för väpnad 
aggression riktad mot oss eller mot våra grannar. 
våra internationella förpliktelser och bidrag till 
internationell fred och säkerhet utomlands bör 
genomföras i samverkan med andra eU-stater 
och med stöd av andra säkerhetsskapande orga-
nisationer. 
 vårt samhälle är till stora delar beroende av 
att flödet av varor och tjänster fungerar ostört 
och på daglig basis. Redan smärre störningar el-
ler avsiktliga insatser mot vår handel, kan med-
föra så stora avbräck att samhällets funktionalitet 
nedgår. Detta innebär ett visst krav på att vi kan 
upprätthålla en daglig säkerhet för människor och 
egendom genom polis-, räddnings- och krishan-
teringsåtgärder.
  vi bör också bidra till att minska hot och ris-
ker riktade mot samhällets dagliga försörjning till 
sjöss genom ett aktivt medverkande med både 
Försvarsmakts- och Kustbevakningsresurser. 
Den samverkan som sker inom eU:s operation 
”Atalanta” i Indiska oceanen bör naturligtvis inte 
vara sämre eller svagare i våra egna hemmafar-
vatten.
 Även om det finns naturliga skillnader mellan 
säkerhetshot som beror på fientliga eller brotts-
liga avsikter och oavsiktliga händelser av mycket 
olika slag som t ex naturkatastrofer, så kan sam-
hällets metoder att möta dessa hot vara likartade.  
behoven av att samhället i stort ska kunna bedö-
ma, förbereda och hantera ingripanden kan såle-
des betraktas på ett likartat sätt. 
 Den polisiära verksamheten – genom polis el-
ler genom kustbevakning – blir i många fall vår 
första försvarslinje mot en eventuell terroristat-

tack. De nationella insatsstyrkorna, som redan 
finns eller är under uppsättande inom samtli-
ga EU-länder, bör för svensk del även utvecklas 
med ett Östersjöperspektiv. Insatser bör kunna 
genomföras snabbt och rutinmässigt och även på 
det fria havet eller på annan stats territorium om 
så behövs.
 Den nordiska dimensionen och Östersjösam-
arbetet är två fundament för vår säkerhet. I när-
tid ligger vissa prioriteringar för eU avseende 
skydd mot terrorism och organiserad, gränsöver-
skridande brottslighet inom det s k Stockholms-
programmet, som gäller fram till 2014. Till stor 
del är detta främst en juridisk och polisiär fråga, 
men för verksamheten till sjöss bör alla de statliga 
maritima myndigheterna komplettera vår förmå-
ga inte enbart inom vårt sjöterritorium utan även 
inom vår ekonomiska zon och på det fria havet.  
Det bör därför även övervägas om att upprätta en 
tilläggszon för att underlätta övervakningen.
 I de internationella operationer som vi kan 
överväga att delta i kan FN-mandat behövas, 
men genomförandet av operationen kan upp-
dras åt andra, exempelvis Nato eller EU, vilket 
vi bör uppfatta som att eU och Nato komplet-
terar varandra. vi kan därför delta under båda 
dessa organisationers ledning beroende på man-
dat och när det gäller att hantera hot och kriser 
för att tillvarata våra egna nationella intressen. 
Om, å andra sidan, Nato kanske redan i höst ut-
vecklar sitt koncept tillsammans med Ryssland 
eller i alla fall med ett ryskt godkännande, un-
derlättas valsituationen och ett öppet medlem-
skap kan då övervägas. 
 Det ekonomiska samarbetet och varuflödet 
förväntas i närtid öka betydligt i vårt närområ-
de och sjötransportsystemet kommer att öka i 
motsvarande grad. Detta är en närmast självklar 
följd av att det fria handelsutbudet med de f  d 
öststaterna nu närmar sig en mera normal mel-
lanstatlig nivå. För ordningens upprätthållande 
i Östersjön gäller den erkända havsrätten som 
vägledning för de svenska intressena.  Den pla-
nerade rysk-tyska gasledningen, som kommer 

att påbörjas redan i år, ska övervakas och skyd-
das mot illegala verksamheter inom vår ekono-
miska zon. ett samarbete i detta avseende kan 
komma att ingås med andra östersjöstater, men 
vi bär själva ansvaret för tillsynen i vår del av 
Östersjön och av västerhavet. Samtidigt kan det 
konstateras, att ett maritimt samarbete skulle i 
väsentliga delar underlättas, om de statliga ma-
ritima myndigheterna läggs samman – de civila 
för sig och den marina för sig. 
 eventuellt kan eU:s program om ”motorvä-
gar till sjöss” bli en del av säkerheten för det ökande 
sjötransportsystemet i Östersjön.
 Det måste samtidigt byggas upp en avsevärd 
oljeskyddsberedskap i anslutning till de planerade 
rutterna för oljetrafiken och även detta bör ske 
tillsammans med övriga strandstater.
 Övervakningen och möjligheterna att ingri-
pa mot säkerhetshotande verksamheter till sjöss, 
måste prioriteras och en marin närvaro mås-
te etableras och vara tydlig. Den nya strategis-
ka situationen kan även medföra att gamla hot 
– och som vi kanske negligerat under kalla kri-
gets era – mot det internationella samhället kan 
återuppstå – slavtrafik och sjöröveri – vilket vi 
folkrättsenligt ska motverka aktivt och helst till- 
sammans med våra grannar. Även inom 
detta område kan ett permanent struk- 
turerat  samarbete inledas och kanske kan Sverige 
ta initiativ till att skapa ett eU-kommando för att 
leda de säkerhetshöjande insatserna kring sjöfar-
ten i Östersjön och ut mot Nordsjön. 
 Det är av stor betydelse att vi själva eller till-
sammans med våra partners kan hålla en rimlig 
beredskap för att kunna möta oförutsedda hän-
delser över en stor bredd. vissa tydliga förbere-
delser bör också övas med våra närmaste grannar. 
Här kan de utökade s k Petersbergsuppgifterna 
vara vägledande och sådana övningar kan i första 
hand avse insatser i andra stater eller regioner.
 beredskap för snabb ombasering ska hållas så 
att rimliga militära eller civila enheter vid indika-
tioner om en beredskapshöjning kan baseras till 
ett hotat grannland – helst innan hotet uppstår 
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Samtliga förband inom den fastställda organisa-
tionen ska ha beredskap att kunna fullgöra sina 
uppgifter inom högst 4 dygn.

Författarna: emil Svensson är kommendör av 
1. gr, Lars Wedin är kommendör och Magnus 
Haglund är kommendörkapten mst. De är leda-
möter av KKrVA.

Bilaga   

Grundläggande  
strategiska funktioner 

en nationell säkerhetsstrategi bör bygga på 
några grundläggande strategiska funktioner och 
som ett breddat försvar kunna hantera med stor 
säkerhet:

- omvärldskunskap 
- Förebyggande
- Skydd
- Avskräckning
- Ingripanden, nationellt eller  

tillsammans med partners

omvärldskunskap på strategisk nivå är kanske 
ett nytt område och det måste få en tydlig priori-
tet. I en värld som präglas av osäkerhet och brist 
på stabilitet kan denna funktion betraktas som 
en första försvarslinje. Kunskap ska säkerställa 
att vi själva kan fatta riktiga och väl övervägda 
och riktiga strategiska beslut så att vi inte tappar 

och kanske i tidigare skede och i form av en mer 
eller mindre rutinmässig öv ningsverksamhet  
och utbildning. Våra  amfibieenheter  kan på 
motsvarande sätt bedriva övningar på och kring 
Gotland.
 I ett närmare perspek-
tiv kan möjligen ett politiskt sam   - 
manbrott ske i vitryssland. Det kan därför vara 
angeläget, att vi planerar och övar för att i så fall 
kunna fungera som en bas för en eventuell eU- 
eller Nato-ledd fredsbevar ande operation där.
 På den militära sidan bör föl-
jande kapacitetskrav vara upp - 
fyllda och styra den fortsatta modern iser-ing en av 
det militära försvaret.

- Ständig övervakning av vårt luft-
rum och av vårt sjöterrito-
rium ska kunna genomföras. 

-  beredskap att ingripa mot kränkning-
ar till sjöss, i luften och på marken ska 
ständigt kunna upprätthållas.

Därutöver ska förband finnas tillgängliga för in-
ternationella operationer enligt särskilda riksdags-
beslut samt:

-  en markstridsbataljon inom 24 timmar 
för insats på marken eller för att stödja 
civila myndigheter vid krishantering.

-  En amfibiekompanigrupp inom 24 
timmar för insats i våra skärgårds- eller 
hamnområden på motsvarande sätt.

-  Två stridsfartyg och en ubåt inom 24 
timmar för insats främst i Öster sjön

-  en jaktdivision inom 24 timmar för 
förstärkning av incidentuppgiften el-
ler för att ombasera till något nordiskt 
land.

Förbanden ska dessutom tillsammans med civi-
la myndigheter hålla beredskap att avdela kata-
strofhjälp till annat land; främst inom vårt när-
område.

tuella så att politiska be-
slut underlättas.
 Förebyggande åt-
gärder kan många gång-
er vidtas redan långt ut-
anför vårt lands gränser. 
Det innebär att kompe-
tenta myndigheter kan 
förhindra att risker el-
ler hot uppstår och kan 
vidta åtgärder inom ett 
brett spektrum av verk-
samheter, diplomatiska, 
ekonomiska, militära, 
rättsliga eller kulturella.  
vår beredskap och mi-
litära närvaro är i detta 
avseende två viktiga in-
strument.
 Förebyggande åt-
gärder kan också be-
höva vidtas mot illega-
la företeelser, t ex mot 
narkotikahandel, handel 
med människor och va-
pen, men också handel 

med andra farliga substanser och illegal pen-
ning- och valutahantering. vid en högre interna-
tionell hotsituation kan en förbyggande åtgärd 
bestå av beredskapshöjningar inom olika funk-
tioner i landet i syfte att höja konflikttrösklar, t 
ex genom att adekvata civila eller militära för-
band eller enheter sänds till ett krisområde eller 
dess närhet. Sådana åtgärder kan ofta ligga inom 
ramen för en säkerhetssektorreform.  
 ett utökat samarbete med säkerhetssektor-
reformer, SSR, i länder med svaga eller dåligt 
strukturerade militära resurser, polis eller rätts-
väsen, kan bidra till att förebygga riskerna för att 
interna maktkamper – kanske till och med väp-
nade – kan medföra nationella sammanbrott. 
Till detta bör läggas stöd till utveckling även av 
andra samhällsfunktioner och näringsliv enligt 
devisen ”Ingen utveckling utan säkerhet, men 

initiativet. Det handlar om kunskap, som måste 
kunna presenteras i ett tidigt skede, så att politis-
ka, militära och andra beslutsfattare med ansvar 
för intern och yttre säkerhet kan förses med un-
derlag för såväl bedömningar som för insatser. 
All statlig underrättelsetjänst bör därför sam-
ordnas vad avser inhämtning, bearbetning och 
delgivning av underrättelser över en stor bredd. 
Denna statliga underrättelsetjänst ska samver-
ka med våra partners enligt de grundläggan-
de principerna inom eU. Även framtidsstudier 
bör kunna ingå i beslutsunderlagen.  Sambandet 
med den diplomatiska tjänstens mera underrät-
telseinriktade verksamheter bör uppmärksam-
mas särskilt och svenska nationella intressen i 
förbindelse med andra stater bör alltid hållas ak-
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 Skydd för befolkningen och av det egna terri-
toriet är en huvudpunkt i en ny strategi. vi är nu-
mera betydligt mer utsatta än tidigare och därmed 
också mera sårbara. Syftet måste vara att skyd-
da landet i kristider och att samtidigt bygga sam-
hället så robust att det kan stå emot störningar 
och att de normala samhällsfunktionerna funge-
rar även vid allvarliga händelser. Kommunikation 
och informationssystem spelar en central roll i 
samhällets förmåga att varna allmänheten. en ny 
aspekt på skyddsfunktionen är att den vid behov 
måste kunna utövas av civila säkerhetsorganisa-
tioner tillsammans och med delar ur det militä-
ra försvaret. Övervakning och kontroll av omgi-
vande sjö- och luftrum är här av stor betydelse. 
Samordningen mellan de statliga aktörerna – ci-
vila och militära – måste vara en central fråga i en 
ny strategi.
 Avskräckning har under efterkrigstiden främst 
kopplats till kärnvapen och kärnvapenbalansen. 
Den avskräckning som upprätthålls på detta sätt 

heller ingen säkerhet utan utveckling”.  Delvis 
kan sådana åtgärder ske inom ramen för vårt in-
ternationella samarbete.
 en mycket viktig förebyggande åtgärd är en 
reducering av de risker som beroendet av alltför 
ensidiga energileveranser medför. Det har länge 
varit en svensk linje och vi även i fortsättning-
en bör bibehålla och förstärka denna inriktning. 
Den nya elkabeln till Lettland kan exempelvis ses 
i detta sammanhang.

kan i utomordentliga fall även utnyttjas av andra 
aktörer i förebyggande syfte och för att en kata-
strof  ska kunna förhindras. Här kan exempelvis 
tidiga frambaseringar av konventionella enheter 
bli ett instrument för en fungerande avskräck-
ning.
 Genom olika säkerhetsstrukturer, som vårt 
medlemskap i EU, vårt nordiska samarbete m m, 
kan vi avskräcka från olika former av angrepp 
även om effekten av enbart vår närvaro kan vara 
otillräcklig. vid uppkommande kriser kan där-
för förband och styrkor från flera stater behöva 
grupperas fram för att en avskräckande effekt ska 
kunna uppnås. (”snubbeltråd”)
 Funktionen har numera också fått en tillämp-
ning på lägre konfliktnivåer, där en avskräckan-
de tröskel ibland måste kunna etableras även mot 
icke-statliga hot. en breddad försvarsförmåga 
kan i detta sammanhang få en betydande effekt 
mot kriminalitet eller terrorism. Detta medför att 
möjligheterna till övervakning, kontroll, ingripan-
de, rättslig hantering och påföljder måste ha en 
stark koppling utan svaga länkar. Det får inte vara 
enkelt för en eventuell förövare att hitta möjlighe-
ter till ett brottsligt agerande i gränslandet mellan 
olika myndigheters ansvarsområden. Det krävs 
därför även en ”sömlös” samordning och sam-
verkan mellan våra myndigheter.
 Ingripanden, särskilt tidiga sådana i syfte att 
undvika att konflikter eskalerar, kan behöva pri-
oriteras till vår egen region och i andra hand till 
mellanöstern och Afrika. Samtidigt kommer de 
asiatiska ekonomierna att växa, vilket kan be-
tyda krav på eller önskemål om närvaro för att 
dämpa eventuella konflikter. Den internationella 
brottsligheten med omfattande människohandel, 
smuggling, narkotikahandel m m måste kunna 
stävjas genom ett aktivt och samordnat ageran-
de. Ingripanden kan också vara preventiva, då en 
hotande utveckling annars kan befaras. ett tydligt 
ingripande med SSR-åtgärder och kanske främst 
med andra medel än militära är därför viktigt i 
preventivt syfte.  
 Tydliga ingripanden och förmåga till interna-
tionellt samarbete mot vad som kan uppfattas 

som latenta hot mot Sverige eller mot svenska in-
tressen bör ske i ett så tidigt strategiskt skede att 
hotande utvecklingar kan mötas och om möjligt 
avvärjas redan innan de eskalerar utom kontroll. 
Agerandet ska vara samordnat för att få en tydlig 
effekt och för att osäkerheter – och kanske också 
duplicerade ingripanden – kan undvikas. Det är 
samtidigt viktigt att både kunna agera snabbt och 
ha en god uthållighet. 
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