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DISKUSSION & DEBATT

franska exemplet, där man inledde med att 
redovisa ett antal nationella intressen och 
prioriteringar som grund för den föreslagna 
strategin.
	 Idén	om	 en	 allmän	 samhällsplikt	 finner	
Lundgren tagen ur luften, men den bygger 
på vad som står i texten på s 43: ”Det är 
ett nationellt intresse att alla svenska med-
borgares vilja att göra insatser för landets 
försvar tillvaratas.” Av detta strategiska 
intresse drar vi alltså slutsatsen om en all-
män samhällsplikt, för på det sättet kan alla 
medborgares insatser räknas in och det per-
sonliga valet bör vara styrande. Vill man 
vara frivillig inom socialtjänsten eller som 
”föräldrar på stan” så kan det vara en form 
att främja samhällets säkerhet i bredaste 
bemärkelse, vilket kanske också en ulands-
tjänst som fredskårist kunde vara. Det är 
snarare exempel på vad detta nationella in-
tresse	 skulle	kunna	 innebära	och	det	finns	
säkert	flera.	Låt	oss	gärna	ta	en	debatt	om	
detta!
 Förslaget om att återskapa självständi-
ga försvarsgrenar är främst kommet från 
diskussioner med andra internationella 
partners som alltför ofta tycker sig upple-
va svårigheter att förhandla med svenska 
motsvarigheter, som saknar mandat att be-
sluta om vad man förhandlat kring. Detta 
kan vara en grundbult för våra möjligheter 
att skapa ett bra samarbetsklimat med våra 
grannar och för ett säkrare närområde, vil-
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det bör hälsas med glädje, att ledamo-
ten Bo Richard Lundgren framför synpunk-
ter på den årliga redovisningen 2010 från 
avdelning II, för det kan kanske bli en ut-
gångspunkt för en mera substantiell debatt 
om landets framtida säkerhetsstrategi. Det 
bör	samtidigt	anmälas,	att	det	finns	många	
andra ledamöter, som inte alls delar hans 
kritiska inställning till redovisningen. Läsa-
re av tidskriften har ringt hem till mig och 
uttalat sin uppskattning över arbetet.
 En del av Lundgrens kritik är mera av det 
formella slaget, vilket kanske sänker värdet 
av inlägget i viss mån, men det är väl så det 
har varit i Sverige under många år. Innehål-
let är dock viktigare än formen och formen 
– eller snarare metoden – har vi ju ”lånat” 
från den franska vitboken om försvaret, 
som jag anmälde vid presentationen. Jag 
tycker att redovisningen därför kan kallas 
för en ”skiss”, vilket även framgår av redo-
visningens titel.
 Förslaget är ingen strategi, hävdar Lund-
gren, och det kan jag faktiskt hålla med om. 
Det	är	dock	ett	ärligt	försök	att	försöka	fin-
na en form för att ta fram en framtida na-
tionell säkerhetsstrategi, som ska gälla be-
tydligt bredare än våra gamla försök, som 
mest enbart handlade om operativa tillämp-
ningar av en underförstådd strategi. Vi bör 
nu	snarare	finna	en	strategi	för	hela	samhäl-
lets säkerhet i en globaliserad värld och här 
tyckte jag nog, att vi hade viss hjälp av det 
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ket ju är ett tydligt svenskt nationellt intresse. 
Eller som det står på s 45:”Då ett nytt försvar 
nu utformas, måste vi således i väsentliga av-
seenden försöka bortse från de tankemässiga 
kopplingar i stort och i smått, som gjordes 
under det kalla kriget.” Då skulle Försvars-
makten egentligen enbart förbereda en enda 
operation – att möta en invasion av landet. 
Idag är det så mycket annat och andra opera-
tioner som vi bör eller måste kunna förbere-
da och genomföra med våra partners och ett 
sådant samarbete på professionell bas torde 
bäst kunna genomföras på försvarsgrensni-
vå. Även detta kan vara värt en egen debatt 
inom Akademien.
 Redovisningens koppling till dagens rå-
dande strategi i Sverige är kanske inte så 
tydlig, det medges, men det beror till viss 
del på att den franska vitboken inte berör 
svenska förhållanden. Till en större och vik-
tigare del kan det dock bero på att vad som 
är landets samlade strategi i dag inte är sär-
skilt väl presenterad eller klart uppfattad. 
Här skulle man kunna nämna att frågan 
om en ny och grundläggande försvarsplan 
fortfarande hänger i luften mellan Försvars-
makten och civila myndigheter, vilket kan-
ske kan illustrera oklarheterna. Lagstift-
ningen från invasionsförsvarets tid är inte 
heller direkt tillämplig på dagens insatsför-
svar och den tänkta strategins möjligheter 
att kunna sätta in insatsförband med skarpa 
uppgifter redan under fredsförhållanden! I 
detta avseende borde vi nog föra en bättre 
debatt i Sverige och det är min förhoppning, 
att så kan ske inom Akademiens planerade 
projekt om det framtida försvaret.
 Den sista punkten för kritik rör tidsför-
hållandena. Visst har det ganska länge förts 
en akademisk debatt kring behovet av en 
breddad	säkerhetsstrategi,	men	var	finns	re-

sultaten? Ett viktigt syfte med redogörelsen 
var att skynda på en nationell utveckling, 
som egentligen bara har inletts och det är 
kanske inte tillräckligt bra, om något all-
varligt	skulle	 inträffa.	Vi	har	flera	aktuella	
fall att diskutera kring och turerna om ett 
eventuellt svensk deltagande i operationer-
na kring krisens Libyen är de senaste. Våra 
grannar Norge och Danmark kunde exem-
pelvis tämligen omgående anmäla sin med-
verkan	i	att	upprätthålla	flygförbudszonen,	
men var fanns beredskapen i Sverige? Vårt 
flygvapen	är	 ju	betydligt	 större	och	 som	–	
om det ändå skulle nämnas – snarare tycks 
ha	 problem	med	 att	 alla	 flygplan	 inte	 får	
plats inne i hangarerna och därför är utsat-
ta för otillbörlig påverkan i form av bobyg-
gande fåglar, om man ska tro ett radiorefe-
rat	häromdagen!	Var	finns	det	färdiglastade	
fartyget med humanitär hjälp, som redan 
nu skulle kunna varit ”framgrupperat” till 
Medelhavet och i beredskap för en omedel-
bar insats så snart förhållandena medger 
det?	Var	finns	en	förberedelse	för	en	even-
tuell insats på marken i Libyen, Jemen eller 
Syrien, om vi skulle bedöma detta som ett 
svenskt nationellt intresse?
 Ett viktigt resultat av en breddad säker-
hetsstrategi skulle kunna vara en tydligare 
och snabbare insatskänsla hos våra myn-
digheter – militära och civila – som i alltför 
många fall fortfarande agerar mera som för-
valtningsmyndigheter än som upprätthålla-
re av en ny och breddad säkerhetsstrategi.
 Vår förhoppning med den årliga redovis-
ningen var att väcka debatt om vår natio-
nella säkerhetsstrategi – och visst är en dis-
kussion om detta välbehövlig.
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