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från olika aktörer. Tillgången på energire-
surser och sammanhängande transporter 
med fartyg eller via pipeline, men också 
ökade möjligheter till genomfarter via 
Nordväst- och Nordostpassagen gör också 
att de norra delarna av närområdet åter står 
i fokus, men i mindre grad av militära orsa-
ker jämfört med tidigare.
 Rysslands utveckling påverkar hela Eu-
ropa, där geografiskt läge, stormaktsrollen 
och den interna utvecklingen är av vital be-
tydelse för landet.
 Landets geografiska läge och storlek 
genererar strategiska intressen i olika rikt-
ningar, österut mot Kina/Asien, söderut mot 
Kaukasus och västerut mot Europa. 
 Den rådande positiva ekonomiska ut-
vecklingen medför att landet numera före-
faller ha resurser till en återuppbyggnad av 
de väpnade styrkorna och en ökande för-
måga att hävda sina intressen med militära 
maktmedel. 
 Detta, i kombination med en självbild 
som stormakt, gör att landet aktivt kan 
motarbeta hot mot Rysslands intressen. 
Händelseförloppet i Georgien 2008 visade 
mycket tydligt att Ryssland motsätter sig 
medlemskap i Nato för närliggande länder.  
 Den ökande ryska militära konventio-
nella förmågan behöver inte enbart vara en 
nackdel, eftersom tröskeln för användning 
av nukleära vapen rimligen borde bli hö-
gre.

Svensk säkerhetspolitik om tjugo år –  
Quo vadis?
av Stig Rydell

sveriges säkerhetspolitik1 har, i lik-
het med många andra länders, förändrats 
efter det kalla krigets slut. Övergången 
från neutralitetspolitik till en mer pragma-
tisk syn på omvärlden har särskilt marke-
rats med Sveriges medlemskap i EU 1995 
och deltagandet i samarbetet med Nato via 
PfP sedan 1994. 
 Vad kan då hända de närmaste 20 åren?
 Framtiden har alltid varit svårförutsäg-
bar och kommer så att förbli. Samtidigt är 
det en utmaning att utifrån dagens tenden-
ser försöka prediktera några möjliga fram-
tida utvecklingar och dess innebörd för den 
svenska säkerhetspolitiken.
 Artikeln kommer att beröra tänkbara 
utvecklingar i omvärlden samt skissa några 
idéer kring den svenska säkerhetspolitiken 
om tjugo år.2

 

Utvecklingen i omvärlden
Bland de drivkrafter som påverkar den eu-
ropeiska säkerhetspolitiken utkristalliserar 
sig Ryssland, transatlantiska förbindelser, 
närområdet, EU, Nato, FN samt globala 
utmaningar, t ex internationell terrorism, 
globaliserad handel, demografi och ener-
giförsörjning som de viktigaste. Dessa be-
döms ha direkt eller indirekt påverkan på 
den svenska säkerhetspolitiken, både i det 
kortare och längre perspektivet.
 Närområdet3 präglas av ett ökat intresse 
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 Rysk transport av energi i Östersjön och 
behovet av att skydda dessa kan medföra 
ökad rysk militär verksamhet. Detta kan i 
sin tur medföra konsekvenser, t ex genom 
ökad militär närvaro från Nato i syfte att 
markera Östersjöns status som fritt hav.
 Den interna utvecklingen i Ryssland har 
kännetecknats av relativ stabilitet, men kan 
snabbt förändras om t ex inkomster från 
olje- och gasexporten reduceras kraftigt, el-
ler om landets politiska ledning förändras 
radikalt. På lång sikt påverkas dessutom 
Ryssland av en ogynnsam demografisk ut-
veckling.4

 Rysslands säkerhetspolitiska intressen är 
i större grad koncentrerade till Kaukasus, 
Ukraina och Vitryssland,  mindre till övriga 
Europa.
 Långsiktigt kommer Ryssland alltid att 
påverka Europa och vårt närområde, där 
utnyttjande av militära maktmedel inte kan 
uteslutas. 
 Utvecklingen i de nordiska grannlän-
derna, främst Norge och Finland, är av stor 
vikt och svenska intressen är närliggande 
med övriga nordiska länder:5

-  Bevara politisk självständighet
-  Fungerande ekonomier i en global 

värld 
-  Skydda demokrati och mänskliga 

rättigheter 
-  Bevara samhällssäkerhet
-  Bevara internationell rättsordning
-  Utveckla EU som aktör
-  Bevara transatlantiska förbindelser 
-  Bevara stabilt närområde

Långsiktigt bedöms dessa fortleva i allt vä-
sentligt, men förutsätter naturligtvis sam-
verkan med andra länder, såväl bilateralt 
som multilateralt. I sammanhanget är FN:s 
fortsatta roll speciellt viktigt för länder av 
Sveriges storlek i det internationella syste-

met, t ex som forum för hantering och före-
byggande av konflikter.
 De transatlantiska förbindelserna med 
USA är av central betydelse för europeisk 
säkerhet. 
 USA:s intresse för Europa grundas bl a 
på Rysslands påverkan, USA:s engagemang 
globalt och det säkerhetspolitiska läget mel-
lan Europas länder och i deras förhållande 
till USA. Uppfattas Ryssland som ett hot 
mot Europa, bedöms det amerikanska in-
tresset öka, men det kan också minska. Spe-
ciellt kommer detta att göra sig gällande om 
USA är engagerat i andra globala konflikter 
men också beroende på landets ökande in-
tresse för Asien.
 Militärt är Europa, speciellt många med-
lemmar i Nato, synnerligen beroende av 
USA:s tillgång på strategiska flygtransport-
resurser, lufttankningskapacitet och stra-
tegiska underrättelser, stridsflyg och armé-
stridskrafter, trots upprepade försök att öka 
de europeiska ländernas ansvar. 
 På både kortare och längre sikt är det 
högst sannolikt att Europas länder tvingas 
ta ett större ansvar för den egna säkerheten. 
De främsta skälen bedöms vara ett ökande 
amerikanskt intresse för Asien, militär ka-
pacitetsbrist, samt ekonomiska orsaker i 
USA.
 Den europeiska integrationen via EU 
har intensifierats, speciellt via Lissabonför-
draget med dess solidaritetsförklaring6, och 
utvidgningen av unionen bedöms fortsätta. 
De länder som på kortare eller längre sikt 
bedöms bli medlemmar är bl a länderna på 
Balkan och Island, möjligen dessutom Tur-
kiet och Norge. Det senare kan bli initierat 
av det ökande internationella intresset för 
Norges geografiskt mycket omfattande eko-
nomiska zoner och starkt begränsade natio-
nella resurser för att hävda dessa, oberoende 
av konfliktnivå. 
 Nationalstaterna i Europa bedöms kvar-



134

NR 2 apRil/juNi 2011

vad som förutspåddes vid murens fall.  Dess 
”Open door policy” har framgångsrikt inte-
grerat många länder från fd Warzawapak-
ten i Nato, och Partnership for Peace har, 
sedan  dess tillkomst 1994, möjliggjort ett 
nära samarbete med andra länder utanför 
Nato. 
 Långsiktigt bedöms Nato kvarstå som 
organisation, av samma skäl som nämns 
ovan. 
  Principiellt kan organisationen betecknas 
som en politisk organisation med militär ka-
pacitet, där alla övergripande beslut tas av 
politiker och dessutom i konsensus.
 De senaste årens utveckling, från 1999 
och framåt, har dock visat ett större utrym-
me för nationella ställningstaganden.7

 Artikel V, som tidigare nämnts, utgör 
fundamentet i Nato och har på senare tid 
aktualiserats av mindre medlemsländer, t ex 
Estland/Lettland/Litauen, vars militära för-
svar är helt beroende av övriga medlemslän-
der.
 Förutsättningen är dock att medlemslän-
dernas militära kapaciteter ger Artikel V en 
reell innebörd och att USA:s förmåga bl a 
avseende hangarfartyg, flygtransporter, luft-
tankning och strategiska underrättelser kan 
utnyttjas inom Nato. 
 På både kortare och längre sikt behöver 
flertalet europeiska medlemmar i Nato öka 
sin militära förmåga, dels med hänsyn till  
Art V och för att successivt reducera bero-
endet av amerikanska resurser och den indi-
rekta vetorätt detta medför. Det är väsent-
ligt att de ökade förmågorna tillgodoser den 
europeiska gemensamma funktionaliteten 
i Nato, t ex avseende tungt transportflyg. 
En tänkbar modell är gemensamt ägande i 
likhet med AWACS-, resp C17-flygplanen 
på Geilenkirchen AFB i Tyskland resp Papa 
AFB i Ungern. Dessutom är det nödvän-
digt att länder som saknar,  eller har starkt 
begränsad, egen nationell militär förmåga 

stå, men gemensamma europeiska intressen 
kanaliseras i allt större utsträckning via EU. 
De större nationalstaterna bedöms även i 
fortsättningen kunna hävda sina egenintres-
sen inom unionens ram och de mindre får, i 
avsaknad av alternativ, förlita sig på att EU 
även ger utrymme för dessa.
 Såväl solidaritetsförklaringen i EU som 
Artikel V i Natostadgan bedöms kvarstå, 
men med varierande tolkningar utgående 
från nationalstaternas vilja och förmåga 
samt tillgång till kritiska resurser, t ex flyg-
transport.
 EU:s och Natos roll som premissgivare 
för presumtiva medlemsstater är grundläg-
gande och bedöms även i framtiden påverka 
den säkerhetspolitiska utvecklingen positivt, 
även om själva medlemskapet blir en senare 
fråga.
 Den framtida utvecklingen i EU är starkt 
beroende av en fortsatt tillväxt och flexibili-
tet, välfungerande politiska system samt en 
stabil och hållbar ekonomi i samtliga med-
lemsländer. 
 Uppkommer långvariga obalanser kan 
detta medföra en renationalisering av EU:s 
funktioner, interna spänningar och på sikt 
även en radikal påverkan på säkerhetspoli-
tiken. 
 Långsiktigt bedöms EU fortleva under 
överskådlig tid men träda in i en fas präglad 
av konsolidering de närmaste åren och möj-
ligen med en reducerad takt i utvidgningen 
på längre sikt. Bilden kan snabbt förändras 
i mycket negativ riktning om den ekono-
miska utvecklingen i, t ex Portugal, Spanien, 
Irland, inte stabiliseras. 
 EU:s framtida roll på lång sikt som glo-
bal och europeisk säkerhetspolitisk aktör 
bedöms i huvudsak vara politisk/ekonomisk 
och i mindre grad militär, främst för att und-
vika konkurrens/duplicering med Nato. 
 Nato har sedan tillkomsten 1949 visat 
sig vara mer flexibel och anpassningsbar än 
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frestningar på den offentliga ekonomin. De 
föreslagna lösningarna är skiftande, alltifrån 
ökad pensionsålder, ökad invandring, redu-
cerad välfärd, budgetdiciplin etc och redu-
cerar naturligtvis möjligheterna för ökade 
satsningar på de militära delarna. 
 Betydelsen av energiförsörjning kan inte 
överskattas mot bakgrund av sinande fos-
sila energikällor och med en betydande osä-
kerhet beträffande framtida energikällor. 
Kärnkraften innehar här en särställning, 
både avseende säkerheten och möjligheter 
till framställning av kärnvapen, varför dess 
framtida utbyggnad reser frågetecken.
 Långsiktigt bedöms de globala utma-
ningarna i ökande omfattning påverka den 
europeiska säkerhetspolitiken och i synner-
het Sverige, bl a baserat på landets storlek 
och stora beroende av exportmöjligheter.
    

Svensk säkerhetspolitik  
om tjugo år
Sveriges säkerhetspolitik om tjugo år är na-
turligtvis svår att förutsäga, men kan illus-
treras med hur landet bedöms förhålla sig 
till ett antal väsentliga aktörer, enligt bilden 
på nästa sida, och som med största sanno-
likhet kommer att existera även om 20 år.
 Den svenska säkerhetspolitikens övergri-
pande syfte, att garantera landets politiska 
oberoende och självständighet, kvarstår.
 Därutöver tornar en mängd osäkerheter 
upp sig, när blicken höjs till en mer avlägsen 
tidshorisont.
 EU:s roll för Sverige bedöms även på lång 
sikt vara av stor vikt och egentliga alternativ 
saknas. Ett försvagat EU och en renationa-
lisering av säkerhetspolitiken skulle få en 
starkt negativ inverkan, främst på de mindre 
länderna i Europa. Det är däremot tveksamt 
om EU, ens på lång sikt, kommer att kunna 
vara en militär aktör av betydelse, däremot 
en stark aktör på det ekonomiska och po-

ökar denna radikalt. Motivet är dels att 
skapa en ”tröskeleffekt”, dels att kunna bi-
dra med reella resurser till Nato.
 De globala utmaningarna i form av FN:s 
funktion, globaliserad handel, demografi 
och energiförsörjning påverkar starkt den 
europeiska säkerhetspolitiken.
 FN har sedan tillkomsten 1945 varit ett 
fundament i global säkerhetspolitik, även 
om rollen har varierat över tiden, t ex i takt 
med säkerhetsrådets beslutsförmåga. Orga-
nisationen är baserad på ett internationellt 
system med nationalstater med syftet att 
undvika konflikter mellan dessa. 
 I takt med globaliseringen ökar antalet 
aktörer, vilket visar sig genom t ex ickestat-
liga samarbeten mellan företag, allmänna 
och privata organisationer för specifika mål, 
t ex mot HIV/AIDS, vilket sammantaget gör 
att FN:s relativa påverkan minskar.8 
 Under 2005 antog FN:s medlemsstater 
principen om skyldigheten att skydda, ”Re-
sponsibility to protect”. Den anger statens 
skyldigheter att, inom sitt territorium, skyd-
da den egna befolkningen mot folkmord 
m m  och medlemmarnas kollektiva skyl-
digheter att ingripa om sådana situationer 
uppstår. 9, 10 
  Europas beroende av en fungerande in-
ternationell handel är starkt och bedöms 
fortsätta, liksom funktionen av WTO, G 20 
m m. 
 Utvecklingen i Asien, med stark tillväxt, 
medför uppbyggnad av ekonomisk, politisk 
och militär styrka som utmanar det globala 
europeiska inflytandet.
 Demografin, med en förväntad global 
befolkning på 8 miljarder 202511, i kom-
bination med en ökad urbanisering, ställer 
stora krav på en utbyggd infrastruktur och 
kan även generera en förskjutning mot ett 
urbant konfliktmönster. 
 Dessutom genererar den åldrande be-
folkningen i Europa på sikt allt större på-
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 Samarbetet bedöms vara starkt beroende 
av utvecklingen i USA/Nato, Ryssland och 
EU, främst beroende på hur dessa länders 
intressen inriktas och deras möjligheter att 
hävda dessa. 
 Medlemskap i EU för Norge och mot-
svarande medlemskap för Sverige/Finland i 
Nato ändrar naturligtvis förutsättningarna, 
men bedöms inte vara avgörande för det 
nordiska samarbetet. 
 De transatlantiska förbindelserna med 
USA bedöms även på lång sikt vara av vital 
betydelse för den svenska säkerhetspoliti-
ken. 
 Det grundas bl a på USA:s intressen i Eu-
ropa, landets dominerande roll i Nato, som 
handelspartner och av historiska orsaker 
m m. En reducerad roll för USA skulle inne-
bära stora konsekvenser, bl a ett betydligt 
större säkerhetspolitiskt ansvar för samtliga 
europeiska länder med mycket omfattande 

litiska planet. EU bedöms överleva på sikt, 
även om det finns interna spänningar, t ex 
avseende budgetdisciplin och synen på om-
världen12. Det investerade politiska kapita-
let, bör rimligen vara en starkt begränsande 
faktor för  hur mycket dessa interna spän-
ningar kan tillåtas hota unionens existens.
  Betydelsen av förhållandet till Ryssland 
bedöms ökande på längre sikt, främst bero-
ende på import av energi, energitransporter 
i närområdet och landets ökande militär 
förmåga att tillgodose sina intressen. 
 Rysslands säkerhetspolitiska fokus på 
andra områden än nordöstra Europa be-
döms kvarstå, men påverkas också starkt 
av utvecklingen i närbelägna länder, t ex 
Ukraina och Vitryssland.
 De nordiska ländernas ömsesidiga bety-
delse bedöms växa och ett alltmer intimt 
samarbete, grundat på gemensamma intres-
sen, utvecklas på alla områden. 
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politiska, ekonomiska och militära konse-
kvenser.
 Natos roll bedöms även på lång sikt 
vara av stor betydelse, men det är en öppen 
fråga om Sverige blir medlem. Det finns 
flera orsaker till detta, t ex Finlands ställ-
ningstagande, utvecklingen av PfP, negativ 
opinion och utvecklingen inom EU. 
 Den viktigaste frågan för Sverige, oav-
sett medlemskap, är att inneha en trovär-
dig militär förmåga som kan bidra till att 
hävda landets intressen. 
 I likhet med andra mindre nationer 
kommer Sverige vara helt beroende av en 
fungerande internationell rättsordning i sin 
vidaste betydelse och där utgör naturligtvis 
FN basen, trots organisationens tidvis bris-
tande funktionalitet.
 De globala utmaningarna bedöms öka i 
omfattning, t ex av orsaker som demografi, 
brist på vatten, överbefolkning, energibrist 
m m.
 I propositionen från 2009, Ett använd-
bart försvar13, konstateras att utmaning-
arna/hoten är föränderliga, gränslösa, 
komplexa, de kan uppstå snabbt eller växa 
fram successivt, i både närområdet och 
längre bort.
 Dessutom bedöms sannolikheten som 
låg under överskådlig tid, för ett isolerat 
militärt angrepp mot Sverige. Å andra si-
dan utesluts inte att kriser eller inciden-

ter kan uppstå i närområdet, där militära 
maktmedel kan innefattas eller att militära 
angrepp inte kan uteslutas på lång sikt.14 
 Propositionens budskap kan tolkas på 
många sätt, men förutsätter en trovärdig 
militär förmåga på både kort och lång sikt, 
i det senare fallet en förmåga som kan han-
tera ett militärt angrepp och som rimligen 
kräver en ökad militär förmåga. 
 En ökad militär förmåga tar lång tid att 
bygga upp och kräver tidigt fattade beslut, 
som baseras på mer eller mindre osäkra 
framtidsprognoser och framsynta politiker. 
Den rimligaste lösningen, för att i möjligas-
te mån kunna kompensera dessa osäkerhe-
ter, bedöms vara en nära samverkan med 
andra länder och organisationer.
  Sammanfattningsvis bedöms den svens-
ka säkerhetspolitikens innehåll kvarstå i 
väsentliga delar, men ännu mer inriktas på 
samverkan för att kunna hantera ett helt 
spektrum av tänkbara hot. Historiskt sett 
har dessutom Sverige samverkat pragma-
tiskt, inte alltid offentlig, med lämpliga 
samarbetspartners.
 Då ligger tanken på en anslutning till 
Nato, med dess Artikel V – trots allt – inte 
långt bort. 

Författaren är överstelöjtnant och tjänstgör 
vid avdelningen för strategi och försvars-
studier vid Försvarshögskolan i Finland.
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Noter

1.  ”Nationell säkerhetspolitik är en sammanfat-
tande beteckning på en stats styrda politiska 
aktiviteter, i syfte att kunna förverkliga sina 
mål också i situationer där den ställs inför hot 
från andra aktörer, särskilt från andra stater, 
i det internationella systemet”, Andrén, Nils: 
Säkerhetspolitik, Norstedts, Stockholm 2002 
s 16.

2.  Artikeln är till del baserad på Rapport från 
perspektivstudien 2009, Det militärstrate-
giska utfallsrummet, Försvarsmakten 2009.

3.  Norden, Östersjön, Barentsområdet och 
Arktis, enl ibid, Försvarsmakten 2009, s 50.

4.  Ryssland befolkning 140 milj 2010,  132 milj 
2025, http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, 
2011-04-11

5.  Op cit not 2.
6.  ”Unionen och dess medlemsstater ska handla 

gemensamt i en anda av solidaritet om en 
medlemsstat utsätts för en terroristattack el-
ler drabbas av en naturkatastrof eller en kata-
strof som orsakas av människor. Unionen ska 
mobilisera alla instrument som står till dess 
förfogande, även de militära resurser som 
medlemsstaterna tillhandahåller ...”, Conso-
lidated versions of the Treaty on European 
Union and the Treaty on the functioning of 
the European Union, EU, 2011.

7.  Flera Natoländer avstod t ex  från medverkan 
i operation ”Allied Force” 1999 och opera-
tion ”Odessy Dawn” m fl 2011. 

8.  Predictions regarding international actors up 
to the year 2030, Ministry of Defence, Fin-
land, 2007.

9.  Ett användbart försvar, prop 2008/09:140, 
Regeringen.

10.  Situation liknande Libyen 2011.
11. http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp, 2011-

04-11
12.  T ex avstod Tyskland från medverkan i ope-

rationen mot Libyen 2011.
13.  Op cit, not 9.
14.  Försvarsmaktens utvecklingsplan 2012-2021, 

Försvarsmakten 2011-02-04. 


