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Synpunkter på ”Skiss till en 
nationell säkerhetsstrategi”
av Bo Richard Lundgren

när avd II i Akademien redovisade sin 
”Skiss till en nationell säkerhetsstrategi” 
den 7 september 2010 tog jag mig friheten 
att formulera några kritiska synpunkter på 
skissen och rekommenderade en ”återre-
miss” till avdelningen för en rejäl omarbet-
ning. När nu skissen kommit i tryck i Aka-
demiens Handlingar och Tidskrift 4. häftet 
2010 kan jag konstatera att en sådan om-
arbetning inte kommit till stånd. Jag finner 
därför skäl att nu återkomma och utveckla 
mina synpunkter. Sammanfattningsvis vill 
jag hävda: 

Strategin är ingen strategi• 
Strategin presenteras inte i relation till • 
statsmakternas rådande strategi
Strategin kommer minst femton år för • 
sent

Jag utvecklar dessa synpunkter nedan:

Strategin är ingen strategi
När man formulerar en strategi är det rim-
ligt att man först preciserar målen. Däref-
ter presenteras medlen för att nå målen. I 
säkerhetspolitiska sammanhang innebär det 
att man först talar om vad som ska värnas, 
därefter resonerar om vad som kan hota el-
ler äventyra målen för att sedan redogöra 
för medel och åtgärder t ex försvarets ut-
formning, lämpliga samarbetsmönster m m. 
Om man väljer att inte följa denna logik blir 

en strategi utomordentligt svårläst. Det går 
helt enkelt inte att följa resonemangen och 
värdera de förslag som presenteras. I den 
skiss som avd II presenterat förs ett reso-
nemang om mål i slutet av framställningen, 
vilket innebär att man tvingas läsa skissen 
”baklänges”. 
 Några förslag har dessutom liten, om 
ens någon, koppling till mål eller hotbild. 
Hit hör, enligt min mening, idén om en all-
män samhällsplikt och förslaget att återgå 
till självständiga försvarsgrenar. Till vilket 
säkerhetspolitiskt mål bidrar dessa åtgär-
der? En strategi måste ha en tydlig logik. 
Löst sammanfogade favoritidéer och all-
mänt säkerhetspolitiskt tyckande förtjänar, 
enligt min mening, inte beteckningen stra-
tegi.

Strategin presenteras inte i 
relation till statsmakternas 
rådande strategi

År 2006 lade Försvarsberedningen fram be-
tänkande En strategi för Sveriges säkerhet, 
Ds 2006:1. Här formulerade beredningen 
mål för Sveriges säkerhet vilka senare fastla-
des av riksdagen. I betänkandet finns också 
beredningens syn på omvärld och hotbild 
samt förslag på åtgärder som senare blev 
regeringens proposition och riksdagens be-
slut.1 Statliga myndigheter och andra aktö-
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rer har alltså sedan flera år tillbaka haft en 
nationell säkerhetsstrategi att hålla sig till. 
Skribenterna i avd II väljer att inte alls berö-
ra detta faktum. Det innebär att läsaren av 
skissen får sväva i okunnighet om vilken syn 
skribenterna har på den officiella nationella 
säkerhetsstrategin. Det är ungefär som att 
föreslå en ny relativitetsteori utan att nämna 
Einstein. Vilken trovärdighet får man med 
ett sådant förslag? 
 Nej, om man försöker sig på att formu-
lera ”en ny nationell strategi” får man allt 
bemöda sig om att föra en seriös polemik 
mot den som redan råder.

Strategin kommer minst 
femton år för sent
Efter kalla krigets slut var de flesta väst-
länder tvungna att omdefiniera sin syn på 
säkerhet. I den akademiska världen star-
tade diskussionen tidigt efter Berlinmu-
rens fall. På den svenska politiska nivån 
skedde omdefinitionen i första hand inom 
Försvarsberedningens ram år 1995. I det 
betänkande som då lades fram tecknades 
”en bredare bild av tänkbara risker, hot 
och påfrestningar.”2 Denna breddade syn 
har senare legat till grund för ytterligare 

elva betänkanden från Försvarsberedning-
en.
 När nu skribenterna i avd II framhåller 
att ”vi måste skapa en nationell säkerhets-
strategi med större bredd än den gamla” 
kan man notera att svensk säkerhet har 
utformats utifrån en sådan bredare syn 
sedan mer än femton år tillbaka. Mot 
denna bakgrund måste nog den presen-
terade strategin betraktas som ett ganska 
senkommet inlägg i den säkerhetspolitiska 
diskussionen. Man kan lätt få intrycket att 
skissens författare under lång tid befunnit 
sig i någon slags Törnrosasömn. Uppma-
ningen att bredda säkerhetsstrategin är att 
slå in, sedan länge, öppna dörrar. 

Slutord
Akademien har i olika sammanhang ut-
tryckt ambitionen att ligga på framkant 
och utgöra en respekterad röst i den sä-
kerhetspolitiska debatten. Om detta ska 
lyckas måste vi formulera oss logiskt och 
presentera väl underbyggda förslag som 
kommer rätt i tiden.

Författaren är avdelningschef vid Försvars-
högskolan och ledamot av KKrVA.

Noter

1.  Se regeringens proposition 2005/06/133 s 1.
  I propositionen redovisar regeringen en stra-

tegi för samhällets säkerhet.
2.  Se betänkande Sverige i Europa och världen,
 Ds 1995:28


