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även om det har sagts många gånger tidi-
gare tål det att upprepas: När Berlinmuren 
föll på hösten 1989, Warszawapakten upp-
löstes, Sovjetunionen bröt samman, de baltis-
ka staterna blev fria, Tyskland återförenades 
– då ändrades det säkerhetspolitiska landska-
pet i grunden för Sverige. Det kalla kriget var 
slut och ny fred och säkerhet skulle skapas. 
På ett nästan handgripligt sätt fick på kort 
tid de politiska kartorna kastas, nya risk- och 
hotanalyser tas fram, gamla dossierer dam-
mas av, den multilaterala diplomatin omdiri-
geras och utrikesförvaltningens organisation 
ändras. 
 För oss på UD var det något av en revolu-
tion eller åtminstone en snabb evolution. Att 
delta i EU:s säkerhets- och försvarspolitik, att 
nära samarbeta med Nato, att utfärda långt-
gående solidaritetsklausuler i händelse av an-
grepp, att ge militärt ”suveränitetsstöd” till 
de baltiska staterna, att sätta fredsbevarande 
missioner och deras samverkan med utveck-
lingsbistånd i förgrunden för svensk säker-
hetspolitik – allt detta visar att förändringen 
av svensk säkerhetspolitik inte bara var en 
fokusförändring utan ett paradigmskifte.
 Ovansåtende förändringar har i Sverige, 
med dess neutralitetspolitiska tradition och 
dess aktiva politik inom fredsbevarande, 
krävt ingående politiska diskussioner och 
ställningstaganden av principiell natur – 
både inom och mellan riksdagen, regerings-
kansliet och försvarsberedningen.

 Svensk säkerhetspolitik anpassades inte 
bara till den nya politiska geografin och 
till en ny institutionell process. Säkerhetens 
räckvidd, både i tematisk och geografisk 
mening, har förskjutits och vidgats. Vi har 
gått från en nationell säkerhetspolitik till 
en europeisk och successivt till en alltmer 
global, från invasionsförsvar till fredsfräm-
jande insatser. Frågan om den svenska neu-
tralitetspolitiken kom i bakgrunden och i 
förgrunden har kommit just svenskt ”freds-
främjande”.
 Ämnet för denna artikel är otvivelaktigt 
gigantiskt. Det finns väldigt många perspek-
tiv. Denna framställning är mitt UD-per-
spektiv med utgångspunkt från min aktiva 
befattning med svensk säkerhetspolitik un-
der ca femton år (1990–2006) på olika pos-
ter inom utrikesförvaltningen. Föreliggande 
text behandlar mestadels säkerhetspolitik i 
”gängse mening”. Vidare är det huvudsak-
ligen det europeiska perspektivet som be-
handlas och endast mycket begränsat ex-
empelvis vår FN- eller nedrustnings- och 
ickespridnings-politik även om dessa poli-
tikområden är viktiga delar av den svenska 
säkerhetspolitiken.
 Av naturliga skäl kom inte bara den sä-
kerhetspolitiska geografin och hotbilden att 
ändras med ”murens fall”. Det uppstod även 
nya mellanstatliga institutioner och redan 
existerande kom att väsentligt förändras. 
Dessa institutionella förändringar hade för 
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Sverige en direkt och grundläggande säker-
hetspolitisk betydelse. Det viktigaste exem-
plet var för svensk del otvivelaktigt Europe-
iska Unionen (EU) även om förändringarna 
inom FN, ESK/OSSE, Nato och Europarå-
det har haft en inte oväsentlig betydelse för 
utformningen av vår säkerhetspolitik efter 
det kalla krigets slut liksom Östersjö- och 
det nordiska samarbetet i olika format. 

Från ”neutralitet” via ”militär 
alliansfrihet” till ”solidarisk 
säkerhetspolitisk gemenskap”

Med de genomgripande förändringarna av 
Sveriges säkerhetspolitiska miljö borde det 
framstå som axiomatiskt att svensk säker-
hetspolitik skulle ändras med det kalla kri-
gets slut. Kärnan i den traditionella svenska 
säkerhetspolitiken – neutralitetspolitiken – 
kunde inte vara något undantag. Även om 
den övergripande målsättningen om fred, 
frihet (och välfärd) i princip fick bestå kom 
den successivt att preciseras. Försvarsbered-
ningens rapport från 2006 innehöll tre mål-
sättningar: ”befolkningens liv och hälsa”, 
”samhällets funktionalitet” samt att ”upp-
rätthålla våra grundläggande värden”. Mål-
sättningarna var i sig själva en viktig fokus-
förändring av politiken i jämförelse med 
under det kalla kriget 
 Den viktigare och betydligt svårare frå-
gan blev emellertid hur och hur mycket 
politikens medel skulle förändras. Medlen 
skulle självfallet ändras i och med den för-
ändrade hotbilden. Medlen kunde föränd-
ras om den politiska viljan fanns d v s det 
fanns ju för svensk del inga rättsliga för-
pliktelser. Sveriges begränsningar var själv-
påtagna, självständigt beslutade och inte 
förankrade i något internationellt fördrag 
eller i vår egen grundlag. Detta var en viktig 
principiell grundförutsättning som kom att 

på olika sätt skilja oss från andra europeiska 
(“neutrala”) stater, vilket i sig ledde till ifrå-
gasättande och oroade (?) kommentarer från 
vissa håll i dessa stater – vilket i sin tur kom 
att påverka en del svenska beslutsfattare. 
 Diskussionen om neutralitetspolitiken 
kom först att handla om att förändra eller 
avskaffa själva begreppet neutralitet som en 
beskrivning av medlet för vår politik. Med 
den “fredsera” (kalla krigets slut) som hade 
inletts och de nya potentiella säkerhetspoli-
tiska samarbeten som successivt skapades i 
Europa framstod neutralitetsbegreppet som 
alltmer obsolet – och irrelevant – inte minst 
för en internationell publik (visserligen ofta 
okunnig om innebörden av den svenska 
neutralitetspolitiken. En okunnighet som 
även manifesterades i svensk debatt). Den 
andra frågan blev hur den militära allians-
friheten och dess kontext skulle formuleras. 
Den kanske väsentligaste frågan rörde ”tro-
värdighetskriteriet” i fredstid. När det över-
ordnade fredsmedlet – ”neutralitet i krig” 
– inte längre var centralt skulle betydelsen 
av ”trovärdigheten” kunna omformuleras 
och få mindre betydelse. Men räckvidden 
av denna omvandling var inte självklar. 
 Förändringen tog tid. Den nästan två-
hundraåriga neutralitetstraditionen var 
starkt närvarande – inte minst den s k Un-
dén-Palme-linjen under de senaste femtio 
åren, länkad både till dessa personer men 
också till socialdemokratins dominans un-
der denna tid (vilket givetvis också satt sina 
spår inom utrikesdepartementet). Den bre-
da folkliga och därmed demokratiska för-
ankringen var självfallet en central utgångs-
punkt i synnerhet som det handlade om den 
nationella säkerhetspolitiken. Men neutra-
litetsbegreppet luckrades upp successivt. 
En helt ny formulering kom dock först 
drygt tio år efter den grundläggande för-
ändringen av vår säkerhetspolitiska miljö. 
Och ordet neutralitet fanns kvar. 
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 År 2002 stod således i utrikesdeklaratio-
nen att ”Sverige är militärt alliansfritt” med 
tillägget: ”med möjlighet till (min kursive-
ring) neutralitet vid konflikter i vårt när-
område” samt med tillägget att denna po-
litik ”har tjänat oss väl”. Formuleringen är 
förvisso inte glasklar och ledde följaktligen 
till olika tolkningar (även inom Försvarsbe-
redningen). De sista orden (“i vårt närom-
råde”) var en kompromiss och motiverades 
med både historiska och FN- och folkrätts-
liga hänvisningar – dock omtvistade både 
bland politiker och hos expertis.  
 Förändringen uppfattades av vissa som 
att vi avskaffat neutralitetspolitikens kärna 
d v s optionen “militär alliansfrihet syftande 
till neutralitet i krig” och av andra som att 
vi uteslutit möjligheten att ingå i en militär 
allians i framtiden (jämför reservationerna 
i Försvarsberedningen). Skulle verbet i per-
fektum (”har tjänat oss väl”) innebära att 
ett kapitel i den svenska säkerhetspolitiska 
historien skulle betraktas som avslutat, eller 
skulle det handla om en positiv avstämning 
och förnyad motivering inför framtiden? 
Otydligheten ger otvivelaktigt regering och 
riksdag stor handlingsfrihet. 
 Förändringen skulle i flera avseenden 
komma att påverka svenska samarbeten och 
medlemskap i olika internationella organisa-
tioner. Av intresse kan vara att sedan reger-
ingsskiftet 2006 har begreppet ”militär alli-
ansfrihet” inte längre förekommit i officiella 
dokument. Men regeringen har inte heller 
framfört några planer på att göra Sverige till 
medlem av militäralliansen Nato, möjligen 
att göra en utredning härom. Den enda ut-
tryckliga begränsning som Sverige ålagt sig 
är att inte ingå några bindande försvarsför-
pliktelser. Motståndet mot ett svenskt Na-
tomedlemskap motiverades i diskussionen 
även med andra skäl än de ”neutralitetspo-
litiska”, exempelvis Natos ”kärnvapenop-
tion” och USA:s dominans i organisationen, 

förutom att det skulle ställas krav på ökade 
försvarskostnader till följd av ett medlem-
skap. Några ansåg även Natos politik vara 
alltför/onödigt konfrontatorisk gentemot 
Ryssland.

Europeiseringen av den 
svenska säkerhetspolitiken 
Den enskilt största (institutionella) föränd-
ringen av vår säkerhetspolitik var vårt med-
lemskap i EU (1995). Medlemskapet var i 
sig själv ett säkerhetspolitiskt beslut av av-
görande betydelse och inte utan svåra av-
vägningar. Signifikativt nog kungjordes be-
slutet att söka medlemskap första gången 
officiellt i ett mer omfattande ekonomiskt 
(kris)beslut – utan medverkan av alla utri-
kes- och säkerhetspolitiskt berörda politiska 
beslutsfattare. Beslutet föregicks av många 
informella och formella studier. Det kanske 
viktigaste betänkandet, ”Historiskt vägval” 
(SOU 1994:8), diskuterar ingående följder-
na för Sverige i säkerhetspolitiskt hänseen-
de av ett EU-medlemskap. Det svenska EU-
medlemskapet har haft avgörande betydelse 
för svensk säkerhetspolitik vad gäller både 
den politiska substansen, aktionsarenor, 
samarbetsformer och instrumenten för poli-
tiken. EU-medlemskapet har också kommit 
att ha en grundläggande betydelse även med 
avseende på myndighetsorganisation, stats-
budget och berednings- och beslutsprocess 
för svensk säkerhetspolitik.
 EU-medlemskapet sammanföll med en 
stark utveckling av EU:s utrikes- och säker-
hetspolitik till en mer gemensam och mer 
operativ EU-politik. Sverige bejakade tydligt 
denna utveckling av EU – dock inlednings-
vis inte utan våndor. Tvivlen berodde delvis 
på synen på den svenska militära alliansfri-
heten och farhågor om en utveckling mot 
en gemensam försvarspolitik, enkannerli-
gen ett gemensamt EU-försvar. Det stod inte 
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som skulle kunna tolkas som skapandet av 
ett ”gemensamt EU-försvar”.
 Sverige underströk tillsammans med 
andra länder också betydelsen av att EU 
utvecklade civila kapaciteter inom krishan-
teringen samt uppmärksammade vikten av 
konfliktförebyggande insatser inom EU:s 
säkerhetspolitik (ett program härom kunde 
antas under det svenska EU-ordförandeska-
pet 2001). Detta motiverades både av upp-
fattningen att kombinationen av militära 
och civila förmågor var EU:s starka kom-
parativa fördel gentemot Nato, men också 
av vår syn på vad modernt fredsfrämjande 
innebar. Ett mer outtalat motiv var att un-
derstryka att EU:s militära förmåga använ-
des för fredsfrämjande krishanteringsinsat-
ser och ingenting annat. Denna svenska linje 
mötte inledningsvis ett inte obetydligt mot-
stånd inom EU grundad på okunskap men 
kanske framförallt av en (politisk) misstänk-
samhet mot våra avsikter (d v s att Sverige 
skulle undergräva den nyförvärvade mili-
tära förmågan hos EU med motiv hämtade 
bl a från fredsrörelsen). 
 Under de fördragsförhandlingar som så 
småningom blev Lissabonfördraget drev 
Sverige av principiella säkerhetspolitiska 
skäl att ESFP2 skulle vara inkluderande och 
allomfattande, och motsatte sig en utveck-
ling av en ESFP ”med olika hastigheter” el-
ler ett ”strukturerat samarbete” enbart för 
de militärt mer avancerade medlemsstater-
na. Sverige ville inte ånyo ha ett Europa ”yt-
terligare uppdelat i olika färger”.
 ESFP-samarbetet har lett till ett ingåen-
de samarbete med övriga medlemsstater i 
EU vad gäller bland annat analyser av sä-
kerhetshot, tolkningar av underrättelser, 
kapacitetsutveckling samt inte minst be-
dömningar av vad som är lämpliga freds-
främjande åtgärder. Även vad gäller finan-
siella och personella resurser har ESFP för 
svensk del inneburit en helt ny dimension 

klart (då) att det fanns ett starkt motstånd 
mot en sådan utveckling inte bara hos andra 
“neutrala/militärt alliansfria” EU-medlem-
mar (Österrike, Irland och Finland) utan 
också hos flera Natoländer, främst Storbri-
tannien. Motståndet har fördragsmässigt 
befästs, senast i Lissabonfördraget (FEU art 
42.2), på så sätt att åtagandena inom EU 
inte ska konkurrera med Natomedlemmar-
nas artikel 5-åtagande men inte heller ska 
”påverka den särskilda karaktären hos vissa 
medlemsstaters säkerhets- och försvarspoli-
tik” (läs ”vissa medlemsstater” = de militärt 
alliansfria). Efterhand, och med ett fylligare 
underlag hos de politiska beslutsfattarna, 
framstod de ”neutralitetspolitiska” farhå-
gorna följaktligen som alltmer ogrundade. 
För att förtydliga karaktären hos EU:s “för-
svarspolitik” kallades den vanligen ”kris-
hanteringspolitik” (en term ursprungligen 
”lånad” från Nato och som Sverige inled-
ningsvis föredrog att kalla, med FN-termer, 
“fredsfrämjande”). Politiken hade föga med 
EU-territoriellt försvar att göra och dessut-
om med den formella möjligheten för Sve-
rige att “vetera” varje (militär) insats. 
 Sverige hade redan under diskussionerna 
(1996) om Amsterdamfördraget, tillsam-
mans med Finland, lanserat förslag om en 
europeisk (militär) krishanteringsförmåga 
via de så kallade Petersbergsuppgifterna. Ett 
syfte med detta förslag får anses ha varit att 
övertyga övriga EU-medlemmar (och den 
svenska opinionen!) att den svenska (och 
finska) alliansfrihetspolitiken inte skulle tol-
kas som motståndare till EU-gemensamma 
fredsfrämjande militära insatser utan tvärt-
om visa på vår stora erfarenhet och styrka 
inom detta område. Insatserna skulle inne-
fatta humanitära och räddningsinsatser, 
fredsbevarande uppgifter och andra insatser 
av väpnade styrkor för krishantering, även 
s k fredsskapande. Sverige motsatte sig dä-
remot under förhandlingarna olika förslag 
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för internationellt säkerhetspolitiskt samar-
bete. Detta samarbete har också lett till att 
vi deltar i EU:s myndighet för försvarsmate-
riel, försvarsbyrån EDA, med direkta kon-
sekvenser för vår förmågeutveckling vad 
gäller militära resurser för fredsfrämjande, 
men också för det europeiska försvarsma-
teriella industrisamarbetet och samarbetet 
mellan försvarsmakterna (och indirekt för 
krigsmaterielexporten). Den gemensamma 
kompetensutvecklingen inom ”den virtuel-
la försvarshögskolan” hade också sin prin-
cipiella betydelse för Sverige även om den 
i praktiken hittills är ganska blygsam. Till 
denna utveckling ska läggas utvecklandet av 
en EU-gemensam, säkerhetspolitisk opera-
tiv strategi, den 2003 formellt antagna ESS, 
som bland annat ligger till grund för det 
dagliga samarbetet i EU:s kommitté för utri-
kes- och säkerhetspolitik (KUSP). Strategin 
är under fortsatt utveckling bl a på svenskt 
initiativ. 
 Med skapandet (1999) institutionellt 
och successivt kapacitetsmässigt av ESFP 
inleddes en operativ fredsfrämjande verk-
samhet i fält där Sverige deltar i hela 
beredningsprocessen”från-ax-till-limpa”. 
Den na långtgående integrering av Sverige i 
en europeisk säkerhetspolitisk beslutspro-
cess är utan tidigare motstycke och har bli-
vit än mer betydelsefull då EU alltmer fått 
en tydligare, mer operativ, mer gemensam 
och mer säkerhetspolitiskt inriktad utrikes-
politik. En politisk kommitté, KUSP, likväl 
som ett antal andra institutioner upprätta-
des år 2000 på plats i Bryssel, där man nu-
mera arbetar ”24 timmar om dygnet”.  I allt 
detta nya samarbete har Sverige beslutat att 
delta aktivt med personal och pengar och i 
princip delta i samtliga EU-insatser. Sveriges 
deltagande i KUSP skulle kunna jämföras 
med att ständigt vara medlem av FN:s sä-
kerhetsråd (inklusive vetorätten), men med 
den skillnaden att samarbetet inom EU är 

djupare, tätare, mer komplext och med en 
mer gemensam värdegrund.
 Engagemanget har medfört ett vittom-
fattande instruktionsarbete, en aktiv sä-
kerhetspolitisk diplomati i Bryssel och på 
fältet, en stor och komplicerad bemanning 
med svenskar i institutionerna i Bryssel så-
väl som i fält.
 Även om de centrala politiska beslu-
ten tas i Stockholm och i beredning mel-
lan berörda nationella instanser och inte 
minst med riksdagen i principiella frågor, 
har denna förändring inneburit en vittgåen-
de ”europeisering” av beslutsprocessen för 
den svenska säkerhetspolitiken. Dels sitter 
ett stort antal svenska tjänstemän dagligen 
och beslutar (på instruktion) om den speci-
fika inriktningen av EU:s säkerhetspolitik 
i ständigt samråd med representanter för 
andra medlemsstater och med tjänstemän 
från Rådssekretariatet och EU-kommissio-
nen. Dels deltar hundratals svenskar i olika 
befattningar i fält i genomförandet av EU:s 
säkerhetspolitik. Att förre svenske ÖB, Hå-
kan Syrén, utnämnts till ordförande i EU:s 
militära kommitté (”GSFP:s ÖB”) och ny-
ligen ambassadör Olof Skoog till ”ständig” 
ordförande i KUSP inom ramen för EEAS , 
visar i sammanhanget på den svenska tyng-
den i beslutsprocessen inom EU (och på res-
pekten för Sverige).
 Denna intensiva samordning och samver-
kan mellan olika europeiska representanter 
leder till gemensamt framtagande av förslag 
(till rådet) av gemensamma beslut, gemen-
sam kunskaps- och underrättelseinhämt-
ning, och därmed ömsesidig påverkan. Allt 
detta underlättas förvisso av EU:s gemen-
samma säkerhetspolitiska strategi och ge-
mensamma värdegrund. Det är således säl-
lan motsättningar och olika uppfattningar 
inom KUSP rör de övergripande säkerhets-
politiska målen för en åtgärd. Detta hindrar 
inte att det kan vara mycket livliga diskus-
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sioner inom KUSP både vad gäller omfatt-
ningen och inriktningen av insatsen – men 
även kring ”kommatecken”. Det kan också 
råda olika uppfattningar om prioriteringar-
na vad gäller var och vilken typ av insats 
som ska göras, om vilken vikt som ska ges 
samarbeten med andra organisationer, om 
taktiska överväganden och om synen på fi-
nansieringen.
 KUSP-arbetet har gett Sverige viktiga nya 
”praktiska” erfarenheter vad gäller samar-
betet kring utformningen och genomföran-
det av krishanteringsinsatser d v s dagens 
säkerhetspolitik. Således har det nära sam-
arbetet inom EU mellan militären, diploma-
terna och annan civil expertis varit banbry-
tande både vad gäller närheten i kontakterna 
och integreringen av de olika elementen i 
besluten om den framtida säkerheten i Eu-
ropa. Svenska diplomater har tidigare san-
nolikt aldrig stundligen som nu samverkat 
med sina militära kollegor i utformningen 
av fredsfrämjande insatser. Svensk militär 
har fått unika erfarenheter både vad gäller 
planering och genomförande av insatser. Ett 
motiv för svenskt deltagande i en insats är 
inte sällan att stärka den egna kompetensen 
även om insatsen i sig själv inte är av hög 
säkerhetspolitisk prioritet för Sverige.
 Beredningsprocessen för svensk GSFP-
politik är i stort densamma som för övrig 
EU-politik, inklusive samrådet med den så 
kallade EU-nämnden inför ministerrådsmö-
ten.3 Inför utrikesministrarnas råds (tidigare 
GAERC idag FAC) månatliga möten före-
dras således ärendena i ”stormöten” i UD 
och presenteras av utrikesministern, eller 
dennes ersättare, inför EU-nämnden.
 Någon gång om året sammanträder detta 
råd i försvarsministerformat för att främst 
diskutera kapacitetsfrågor varvid försvars-
ministern/försvarsdepartementet är föredra-
gande. Instruktionerna för det dagliga arbe-
tet i Bryssel sker genom ram- eller specifika 

instruktioner i gemensam beredning och 
med UD som sammanhållande, förutom i 
militära frågor för de militära institutioner-
na då försvarsdepartementet är sammanhål-
lande, och för den s k Civilkommittén där 
justitiedepartementet är sammanhållande.4

 Denna beredningsprocess av fredsfräm-
jande, säkerhetspolitiska åtgärder har inne-
burit en stor förändring jämfört med tidiga-
re i regeringskansliet. Således är det numera 
ett mer frekvent och regelbundet samråds-
förfarande med riksdagen, mer öppet inför 
allmänheten, större deltagande av tjänste-
männen i olika detaljer, men också ett större 
mått av delegering till diplomater och andra 
utsända (främst i Bryssel).
 Utvecklingen av EU:s säkerhets- och för-
svarspolitik (ESFP) har fortsatt utan stör-
re invändningar från svensk sida. Genom 
Lissabonfördraget, som i sak började dis-
kuteras redan 2001 har politiken även 
fått bokstaven ‘G’ (Gemensam) tillagd 
och politiken benämns nu “Gemensam 
Försvars- och Säkerhetspolitik” (GSFP). 
På det säkerhetspolitiska området innebär 
Lissabonfördraget, utöver en tydlig för-
stärkning av den Höge Representantens 
(EUHR) roll för EU:s säkerhets- och för-
svarspolitik, inrättandet av en gemensam 
diplomatisk tjänst inom EU (EEAS), fast-
ställandet av den s k solidaritetsklausulen 
(FEUF VII/art 222) en utveckling av sär-
skilt intresse från svensk säkerhetspolitisk 
utgångspunkt. Även om EU:s solidaritets-
klausul inte innebär ett bindande åtagande 
att bistå vid ett angrepp eller ett ”kollektivt 
försvar”, får klausulen betraktas som ett i 
princip långtgående politiskt åtagande åt-
minstone i ett historiskt svenskt säkerhets-
politiskt perspektiv. Visserligen begränsas 
åtagandet till de fall en annan medlems-
stat utsätts för en terroristattack, natur-
katastrof eller en ”katastrof som orsakas 
av människor” (eng ”man made”). Vidare 
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•  större tonvikt på agerandet, ”fältet” 
och diplomatin; samt

•  en europeisering av berednings- och 
beslutprocessen både institutionellt 
och värdemässigt.

Den grundläggande och relativt snabba 
ändringen av politiken har i sig själv krävt 
många beslut på hög politisk nivå. Riksda-
gen och parlamentarikerna har involverats 
mer aktivt, vilket bland annat avspeglats i 
Försvarsberedningens (tidvis) stärkta roll. 
Relationen mellan regeringskansliet och 
riksdagen kom att ändras, fördjupas och 
vidgas. Samtidigt gavs statsministerämbe-
tet och statsrådsberedningen (SB) en större 
tyngd. Informella grupper skapades mellan 
departementens politiska ledningar. Men 
det var inte omedelbart en självklar ny ar-
betsfördelning utan ett konstruktivt sökan-
de på ömse håll. Detsamma gällde bered-
ningsprocesserna inom regeringskansliet, 
samverkan och samspelet mellan Stockholm 
och utlandsmyndigheterna, samarbetet med 
internationella organisationer, kunskaps-
inhämtning och samarbetet med forskarv-
ärlden, kontakterna med frivilligrörelserna 
(NGO-världen).
 Det lämnades fler och mer detaljerade 
propositioner till riksdagen i säkerhetspo-
litiska frågor, vilket också innebar en ökad 
kontakt mellan politiska företrädare och 
tjänstemän från regeringskansliet (främst 
från utrikes-och försvarsdepartementen). 
Men det innebar också en ökad frekvens 
och närhet i kontakterna mellan UD och 
försvarsdepartementet med en viss tyngd-
punktsförskjutning till UD:s förmån jäm-
fört med tidigare. Men den nya situationen 
innebar också att ”blåljusfrågorna” och 
därmed justitiedepartementet oftare kom 
in i bilden. Det ökade inslaget av civil kris-
hantering och andra kompetenser i den sä-
kerhetsfrämjande verksamheten gjorde att 

ska beslut om en insats tas med enhällighet 
(det vill säga med vetorätt för varje med-
lemsstat). Men ändå. Åtagandet kan sägas 
ha förstärkts genom de successivt förstärk-
ta ensidiga svenska ”solidaritetsförklaring-
arna” gentemot EU:s medlemsstater och de 
nordiska länderna (jfr senast försvarsbeslu-
tet 2009: Prop 2008/09:1405) 
 Att Sverige tagit detta väsentliga kliv i 
säkerhetspolitiken beror förutom på den 
grundläggande förändringen av den säker-
hetspolitiska miljön för Sverige på ”veto-
rätten” och frånvaron av ett ”gemensamt 
EU-försvar”. Sammanfattningsvis går det 
att hävda, att denna långtgående ”europei-
sering” och integrering i EU av den svenska 
säkerhetspolitiken har varit politiskt (inri-
kes) möjlig, åtminstone delvis, på grund av 
vårt fasthållande vid den ”militära allians-
friheten”.

Ny politik blir ny organisation
 

och nya beslutsprocesser

Föga förvånande har som antytts ovan, den 
genomgripande förändringen av den svens-
ka säkerhetspolitiken haft betydelsefulla 
effekter på den svenska statsförvaltningens 
organisation och beredningsprocesser. Från 
ett UD-perspektiv är det framförallt följande 
trender och förändringar som kan skönjas. 
(Därmed således inte sagt att det inte finns 
många andra perspektiv – inte minst inom 
försvarsorganisationen)

•  mer ”toppnivåpolitik” (eng ”high 
politics”) i besluten;

•  ett breddat sakområde i beslutspro-
cessen;

•  en vidgad, multipolär och integrerad 
beslutsprocess och organisation;

•  mer öppen, ”civil” och ”popularise-
rad” beredningsprocess;
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 De framväxande ”nya hoten” som inter-
nationell och gränsöverskridande brottslig-
het, terrorism och okontrollerad massmigra-
tion bidrog också till en institutionell 
breddning av säkerhetspolitiken. Därmed 
uppstod även avgränsningsproblem – be-
greppsmässiga, politiska, institutionella – 
inte minst i diskussionen om sambandet 
mellan säkerhet och social och ekonomisk 
utveckling. Med breddningen av hotbilden 
tillkom nya säkerhetspolitiska medel och 
gamla växte i betydelse – med många olika 
intressenter på svensk sida. Det gällde inte 
bara de olika polisiära insatserna, utan ock-
så insatser för att t ex främja rättsstaten ge-
nerellt, uppbyggnaden av offentlig förvalt-
ning, stärka minoritetsrättigheter och de 
demokratiska institutionerna inklusive ytt-
randefriheten.
 I kölvattnet på denna utveckling kom 
konfliktförebyggande insatser att också inta 
en allt tydligare plats i den svenska säker-
hetspolitiken. Att förebygga väpnade kon-
flikter inom och mellan stater krävde nya 
(säkerhetspolitiska) medel av en än ”bre-
dare” art än för att hantera pågående kon-
flikter. Den direkta betydelsen växte också 
genom att många av dessa ”nya” (och po-
tentiella) konflikter befann sig geografiskt 
närmare Sverige än tidigare. Ett omfat-
tande utrednings- och planeringsarbete rö-
rande konfliktförebyggande genomfördes 
på UD. Det är knappast förvånande att ett 
delvis nytt forskningsområde växte fram 
kring konfliktförebyggande verksamhet – 
men också nya organisationer och institu-
tioner.
 Som ett tecken på och resultat av denna 
decentralisering och vidgning av säkerhets-
politisk tankeverksamhet och beslutsprocess 
– och särskilt i syfte att belysa de olika po-
litiska övervägandena för fredsfrämjande-
politiken – skapade regeringen 1996 Rådet 
för freds- och säkerhetsfrämjande insatser, 

inte bara detta departement utan också ”bi-
ståndsministern” och finansdepartementet 
(som ”finansiärer” men också med ansvar 
för vissa förvaltningsstödresurser i den civi-
la krishanteringen) var med i beredningen. 
Till den departementala nivån ska läggas 
verksnivån. Således kom många underly-
dande myndigheter utöver Försvarsmak-
ten att involveras i de ”säkerhetspolitiska” 
ärendena.
 Frågor som kunde ses som tekniska inom 
regeringskansliet blev inte sällan ”toppnivå-
politik”. Det kunde till och med gälla sådana 
”banala” frågor som benämningen på EU:s 
snabbinsatsstyrkor/stridsgrupper (eng battle 
groups) och därpå följande tekniska krav, el-
ler översättningen av texten till svenska om 
EU:s ”solidaritetsklausul”. Men viktigare ex-
empel var den successiva formuleringen av 
vår ”solidaritet” vid ett eventuellt angrepp 
mot EU-medlemmar och våra nordiska gran-
nar. Givetvis var också de internationella för-
handlingarna om de banbrytande texterna 
angående exempelvis ESK:s/OSSE:s Paris-
stadga och EU:s nya säkerhetspolitiska stra-
tegi (ESS) föremål för en politisk beredning 
på hög nivå i Sverige.6

 Successivt utvecklades en mångfacetterad 
och intensiv politisk, men även en akade-
misk, diskussion om de ”nya hoten”, formu-
leringen av ett nytt säkerhetsbegrepp, samt 
formerna för freds- och säkerhetsfrämjande 
insatser.7 De klassiska militära försvarspoli-
tiska frågorna kom då naturligen att få rela-
tivt sett mindre utrymme i den nya svenska 
säkerhetspolitiken. Betydelsen av samhäl-
lens implosion för vår och Europas säkerhet 
diskuterades istället mer intensivt och ledde 
till en nygammal diskussion om sambandet 
mellan rättsstat och demokrati å ena sidan, 
och säkerhet å andra sidan. Den politiska 
nivån i samhället hade med breddningen av 
säkerhetspolitiken fått en ny roll i formule-
ringen av denna.
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i sig själv en styrka i att få fram en enhetlig 
och väl förankrad nationell politik. Bered-
ningssystemet kan sägas ha gett extra tyngd 
och tydlig inriktning till svenska positioner 
i multilaterala förhandlingar. Men – och det 
rör sig om ett viktigt ”men” – den nationella 
beslutsprocessen tar inte sällan förhållande-
vis lång tid, vilket i vissa säkerhetspolitiska 
situationer kan vara en belastning.
 Olika (departementala) aspekter och 
skiljaktiga perspektiv på en fråga (liksom 
individers olika viljor och uppfattningar) 
hos de olika departementen under bered-
ningen gjorde att statsrådsberedningen ofta-
re involverades för att ”döma av” en fråga 
– men också för att befästa statsministerns 
övergripande ansvar för säkerhetspolitiken. 
Denna ”dubbla roll” blev än viktigare ef-
tersom det löpande skapades en ny säker-
hetspolitik (jfr ovan). Ett viktigt exempel på 
statsrådsberedningens betydelse i detta avse-
ende var att statsministerns statssekreterare 
för utrikes- och EU-frågor under en tid var 
ordförande i Försvarsberedningen, samt att 
det (senare) under en tid skapades en infor-
mell samrådsgrupp för säkerhetspolitiska 
ärenden. Gruppen hade statssekreteraren i 
statsrådsberedningen som sammankallan-
de, och övriga medlemmar var kabinetts-
sekreteraren från UD och statssekreterarna 
från försvars- och justitiedepartementen till-
sammans med högre tjänstemän från dessa 
departement.
 Det blev tydligt att denna breddning och 
”avmilitarisering” av säkerhetspolitiken med-  
förde att en betydligt bredare krets av po-
litiker, expertis, institutioner och organisa-
tioner ansåg sig både direkt berörd av och 
kompetent på den nya säkerhetspolitiken. 
Denna ”popularisering” av säkerhetspoliti-
ken ökade det allmänna intresset och enga-
gemanget för säkerhetspolitiken men gjorde 
ofta beredningen av beslut mer komplex.

RFSI, under utrikesministern. Ordföran-
den var dåvarande biträdande statssekrete-
raren hos utrikesministern, och UD var se-
kretariat och föredragande. RFSI hade till 
uppgift att dels informera myndigheter, fri-
villigorganisationer, forskningsinstitution-
er och annan expertis om regeringens över-
väganden på detta område, dels inhämta 
synpunkter från dessa aktörer på det freds-
främjande området. I RFSI ingick repre-
sentanter från bl a Försvarsmakten, SIDA, 
RPS, Röda korset, Liv-och-fred-organisa-
tionen i Uppsala, Raoul Wallenberg-insti-
tutet i Lund, Institutionen för freds- och 
konfliktforskning i Uppsala, Göteborgs 
universitet och Försvarshögskolan. RFSI 
lades ned år 2000.
 En ny myndighet kom också att skapas 
till följd av denna säkerhetspolitiska utveck-
ling: Folke Bernadotte-akademin, FBA,8 
med uppgift att bland annat analysera de 
nya konflikttyperna men i synnerhet att ut-
bilda för nya kompetenser inom fredsfräm-
jande.
 Som ett uttryck för mångfalden i säker-
hetspolitiken kan nämnas att huvudman-
naskapet för denna myndighet lyder under 
biståndsministern och inte utrikesministern 
samtidigt som personal från myndigheter 
under andra departement också utbildas 
på FBA. Myndigheten har successivt växt. 
Men svårigheten att institutionalisera det 
breddade säkerhetsbegreppet och integrer-
ingen mellan olika kompetenser avspeglas 
i det faktum att FBA:s roll, trots instruk-
tionen är begränsad vad gäller utbildning 
av militärer och poliser. Stuprören i svensk 
säkerhetspolitik är fortfarande starkt för-
ankrade i och mellan olika berörda myn-
digheter. 
 Det svenska hävdvunna unika systemet 
med gemensam beredning av regeringsbeslut 
utsattes för en vitalisering (hård prövning – 
vill vissa påstå). ”Gemensam beredning” är 
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ler både regeringsbeslut, ”talepunkter” till 
rådsmöten GAERC (numer Utrikesrådet, 
FAC), instruktioner till KUSP och tillhö-
rande organ, Militära kommittén (EUMC), 
Kommittén för civila aspekter av krishan-
tering (CIVCOM), etc. Beredningstiden är 
kort trots att den politiska substansen är 
omfattande. Utan tvekan har det blivit en 
väsentligt ökad takt i beredningen av svensk 
säkerhetspolitik men den har också blivit 
mer omfattande/omständlig. I det dagliga 
arbetet blev det en helt annan typ än tidi-
gare av samverkan, samarbete och samråd 
med kollegorna på försvarsdepartementet 
och – fast i betydligt mindre omfattning – 
med justitiedepartementet. Antalet tjänste-
män på UD som sysslade med EU:s säker-
hetspolitik ökade snabbt.
 För UD-tjänstemannen skapade ”den in-
tensiva evolutionen” flera nya aktörer i
de dagliga arbetsprocesserna. Kontakterna 
mellan politiker och tjänstemän ökade. Nya 
beredningsprocesser initierades. Men några 
(tjänstemän) upplevde det som att avståndet 
ökade; andra att ”politikerna la sig i”. Stats-
råden/statssekreterarna var jämfört med 
förr i mer regelbunden, ofta intensiv kon-
takt med sina europeiska kollegor – särskilt 
i EU. Med introduktionen av säkerhets- och 
fredsfrämjande frågor, konflikthantering 
samt anti-terrorism som nya och centra-
la teman i svensk säkerhetspolitik ändra-
des inte bara säkerhetspolitikens språk och 
analys på UD utan också dess kontaktvägar 
och nätverk (jfr ovan). Säkerhetspolitik blev 
också mindre exklusivt.
 UD omorganiserades successivt i en dy-
namisk men ibland trevande process, inte 
minst vad gäller de säkerhetspolitiska frå-
gorna. Organisatoriskt fördes ”säkerhets-
politik” 1993 från en UD-enhet (Pol 6) för 
”nedrustning, kärnenergi, säkerhetspolitis-
ka frågor” till en ny grupp (Pol 1:3, ”ESK,
Europarådet och andra regionala europe-

Något av en revolution 
för UD:s arbete
För en UD-tjänsteman blev de genomgri-
pande förändringarna av svensk säkerhets-
politik efter kalla krigets slut något av en 
revolution i det dagliga arbetet: ny kate-
kes, ändrad politisk geografi, nya institu-
tioner och arenor för diplomatin, ändrade 
ingångsvärden, nya verktygslådor, nya (ut-
ländska) kollegor, ändrade prioriteringar 
vad gäller utlandsposter, justerade kompe-
tenskrav, nya beredningsprocesser etc. Men 
också med en relativt sett viktigare roll för 
UD i den nya säkerhetspolitiken. UD har 
visserligen haft en särställning inom säker-
hetspolitiken även tidigare, dels som ”ut-
tolkare” av neutralitetspolitiken,9 dels för 
att koordinera den svenska politiken inom 
EU.10 I praktiken uppfattades det därför 
som föga revolutionärt på UD, utan snarast 
som en process med successiva förändring-
ar, en ”intensiv evolution”. Denna process 
fortsätter än idag inom UD (jfr t ex EU:s 
nya diplomattjänst, EEAS). Inte ens det be-
römda ”från-observatör-till-aktör”-skiftet 
var för UD-tjänstemännen särskilt uppen-
bart. Sverige hade ju i årtionden före den-
na dramatiska förändring bedrivit en ”aktiv 
utrikes- och säkerhetspolitik”. Sverige var 
en aktivist i FN, i nedrustningsförhandling-
ar, i olika medlingsuppdrag, i det nordiska 
samarbetet, i olika frågor gällande mänsk-
liga rättigheter, i den anti-koloniala och an-
ti-apartheid-kampen och i försvaret av de 
små staternas rättigheter. Vi var ”ursinniga” 
försvarare av folkrätten, vilken benämndes 
”vår första försvarslinje”. Men det var då 
en utrikes- och säkerhetspolitik med mycket 
annorlunda förtecken än den ”nya” säker-
hetspolitiken. 
 Beredningen av EU-frågor blev den en-
skilt största förändringen i beredningen av 
säkerhetspolitiska frågor (jfr ovan). Det gäl-
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ningsuppdelning i utrikes-, bistånds- och 
handelspolitik. Det skapades även integre-
rade geografiska enheter för alla dessa tre 
dimensioner av utrikespolitiken (och en tid 
även för en fjärde, nämligen migrationspo-
litiken). Den stora förändringen var annars 
att det skapades en EU-enhet och ett sekre-
tariat för ”EU-korrespondenten” hos che-
fen för den politiska avdelningen på UD. 
Successivt stärktes statsrådsberedningen 
vad gällde EU-frågorna generellt. UD han-
terar idag, förutom bistånds- och handels-
politiken, ”endast” de utrikes- och säker-
hetspolitiska frågorna (GUSP och GSFP) 
inom EU, samt utvidgningsfrågorna inklu-
sive de institutionella aspekterna på dessa 
frågor.
 UD har traditionellt huvudsakligen ar-
betat med processer i synnerhet inom den 
(utrikes)politiska delen av UD. Det var få 
”ärenden” som krävde formella (eller in-
formella) regeringsbeslut. Genom de stora 
politiska (och rättsliga) förändringarna i 
arbetet – i synnerhet och huvudsakligen ge-
nom EU-medlemskapet – har berednings-
processen på UD även i detta avseende 
förändrats markant – den har i hög grad 
”ärendefierats” d v s med betydligt fler re-
gerings- och RK-beslut än tidigare. Det gäl-
ler även säkerhetspolitiken. 
 Både genom – förenklat uttryckt – 
breddningen av säkerhetsbegreppet, freds-
främjandet/krishanteringens ökade tyngd, 
institutionaliseringen och europeiseringen 
av den svenska säkerhetspolitiken har det 
skapats en vidgad och formaliserad (vissa 
skulle säga byråkratiserad) beredningspro-
cess även inom UD med många enheter 
och rättssakkunniga involverade förutom 
statsråden/statssekreterarna och de så kall-
lat ”politiskt sakkunniga”.
 Formaliseringen och breddningen av 
processen har i kombination med kraven 
på snabbhet inte varit utan problem. Mot-

iska institutioner”) i en ny enhet för ”bi-
laterala och multilaterala ärenden rörande 
ESK:s medlemsstater” och senare (1996) 
till enheten för ”europeisk säkerhetspoli-
tik” (UD-EP). På denna enhet behandlades 
frågor som rörde ärenden i EU/GSFP, Nato/
PFF, OSSE, Europarådet, ”tillståndsären-
den” och säkerhetspolitiska frågor i närom-
rådet. Denna enhet har vuxit till att 2006 
ha blivit ”enheten för säkerhetspolitik (UD-
SP), och omfattar nu även alla frågor som 
rör FN:s säkerhetspolitik inkl fredsfrämjan-
de frågor, konflikthantering, katastrofer, an-
titerrorism, andra globala säkerhetspolitiska 
frågor samt andra FN-institutionella frågor. 
Nedrustningsfrågorna hamnade 1993 först 
i en enhet ”för internationella frågor” för 
att 1996 föras till en ny enhet för ”global 
säkerhet (GS)”och senare till en egen enhet 
UD-NIS ”för nedrustning och ickesprid-
ning” som även handlägger krigsmateriel-
exportfrågor.
 På en annan UD-enhet (Pol l) behandla-
des fram till 1993 ”ESK, militära tillstånds-
ärenden och gräns- och neutralitetsfrågor” 
(min kursivering) tillsammans med frågor 
om ”Norden, Sovjetunionen, övriga östeu-
ropeiska länder och Mongoliet”. 1996 ska-
pades en ny geografisk enhet för ”Öst- och 
Centraleuropa (UD-EC) inkl Ryssland, Cen-
tralasien och Kaukasus”.
 I enheten ingick först även de baltiska 
länderna men även Balkan och Turkiet, vil-
ka signifikativt nog successivt förflyttades 
till enheten för EU-frågor. En annan sym-
bol för den säkerhetspolitiska förändringen 
var kanske att ”sovjetologen” på UD 1990 
rekryterats från underrättelseväsendet, men 
att ungefärligen motsvarande expertis 1998 
rekryterades från journalistkåren (och han-
terade betydligt bredare frågeställningar).
 Den stora organisatoriska förändringen 
1996 innebar inte bara ovan skissade för-
ändringar och ett slopande av en avdel-
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som befruktade den gemensamma bered-
ningen och skapandet av en ny, bred säker-
hetspolitik.
 Breddningen, europeiseringen, det öka-
de förhandlingsarbetet och pro-aktiviteten 
samt ”ärendefieringen” av den svenska sä-
kerhetspolitiken har naturligen ställt nya 
och ökade krav på UD:s kompetens (men 
också på andra berörda departement, inte 
minst justitie- och försvarsdepartementet). 
Samtidigt som aktörsrollen stärkts och has-
tigheten och europeiseringen i agerandet har 
ökat har kraven på utrikesförvaltningens 
analys och rapportering ökat och föränd-
rats. Att förändra kompetensen i en orga-
nisation tar tid och konkurrerar i UD:s fall 
bland annat om resurser för andra föränd-
ringar till följd av en ny och alltmer globali-
serad omvärld.

Utmaningar i beslut om 
fredsfrämjande insatser
En särskild aspekt av beslutsprocessen i den 
”nya” säkerhetspolitiken finns det anled-
ning att belysa. Som ovan antytts har beslu-
ten om nya säkerhetspolitiska åtgärder och 
krishanteringsinsatser inte alltid varit lätta 
att fatta. Genom vårt deltagande, särskilt 
inom EU, i hela beslutsprocessen, fler och 
bredare insatser, mer omfattande beredning 
(jämför ovan) blir en analys av processen av 
särskild betydelse. Den inrikespolitiska lik-
väl som EU- och säkerhetspolitiska betydel-
sen av dessa beslut gör att det således kan 
finnas anledning att särskilt skärskåda vad 
som kallas för (brist på) s k ”politisk vilja”. 
Frånvaron av eller långsamheten i besluten 
har kritiserats för att bero på bristande ”po-
litisk vilja” – nästan med en moralisk under-
ton. Vid närmare betraktande framkommer 
det dock, enligt min erfarenhet, att det hu-
vudsakligen är andra orsaker än ”ovilja”. 
Orsakerna är ofta mycket rationella och be-

stridiga aspekter och kompetenser inom 
UD har vid den gemensamma beredningen 
inom departementet i möjligaste mån vägts 
samman: geografer gentemot funktionalis-
ter (säkerhetspolitiker), regionalister gente-
mot globalister, multilateralister gentemot 
bilateralister, ”hårda” gentemot ”mjuka”, 
säkerhetspolitiker gentemot ”fattigsdoms-
bekämpare”/biståndspolitiker, ”folkrätta-
re” gentemot realister/pragmatiker. Dessa 
olika perspektiv och värderingar i bered-
ningsprocessen uppstod inte bara mellan 
olika sakenheter utan också mellan den po-
litiska och tjänstemannanivån. 
 Den gemensamma beredningen mellan 
departementen blev från ett UD-perspektiv 
av särskild tyngd när det fanns viktiga för-
svarsdepartementala eller justitiedeparte-
mentala intressen. Genom ”breddningen” 
och nyskapandet i säkerhetspolitiken var 
dessa gemensamma beredningsprocesser 
stundom besvärliga. Ingen hemlighet avslö-
jas om det sägs – åtminstone från ett UD-
perspektiv – att det tog tid för Försvarsmak-
ten och försvarsdepartementet att förstå 
EU-systemet. 
 Avgränsningen mellan vad som är för-
svarspolitiska aspekter på en fråga och vad 
som är utrikespolitiska är förvisso inte gi-
ven med en europeisering och internationa-
lisering av säkerhetspolitiken. Denna poten-
tiella spänning minskas inte av å ena sidan 
UD:s formuleringsprimat och ”avmilitarise-
ringen” av säkerhetspolitiken och å andra 
sidan försvarsdepartementets (nedskurna) 
försvarsbudget. Målkonflikten finns även 
mellan UD:s förväntningar på personalre-
surser för internationell tjänst och justitie-
departementets personalbehov för nationellt 
bruk. Ekvationen förenklades inte heller då 
förväntningar ställdes på biståndsfinansie-
ring via den av UD kontrollerade budgeten. 
 Dessa spänningar i beredningsprocessen 
ska inte dölja den vitalitet och allsidighet 
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gan. Det saknas behövliga interna-
tionella (FN/EU) beslut. Det finns 
ingen vädjan om internationellt 
stöd eller begäran från parten/-erna 
till Sverige. Värdlandet motsätter 
sig internationell hjälp och situatio-
nen måste betraktas som en intern 
angelägenhet.

•  ”Det finns inga lämpliga kanaler 
tillgängliga”. Inga svenska frivillig-
organisationer finns på plats. Inte 
heller EU eller något FN-organ. Re-
geringen i mottagarlandet är inte 
kapabel att ta emot hjälp. Det finns 
ingen möjlighet att ge ett opartiskt 
stöd.

•  ”Inga pengar”. Budgeten för den-
na typ av insats är slut. Vi kan inte 
prioritera denna insats ur vår be-
gränsade budget. Kostnaden för in-
satsen är för hög i förhållande till 
effekten. Vi har redan satsat me del 
utan någon synlig effekt. Pengar 
finns på annat håll.

•  ”Finns inte lämpligt folk att sända 
ut”. Vi har inte i Sverige den typen 
av kompetenser som behövs. Situa-
tionen är så speciell. De få kompe-
tenta som finns för denna insats är 
redan utnyttjade. De behärskar inte 
det språk som krävs.

•  ”De svenska materiella eller vär-
demässiga intressena är marginel-
la”. Det finns ingen svensk närvaro 
där, varken svenska medborgare, 
företag eller export. Konflikten är 
”ointressant” eller endast av mar-
ginellt intresse med utgångspunkt 
från svenska värderingar och prin-
ciper. Det finns ingen medial upp-
märksamhet. Det politiska trycket 
saknas och det har inte ställts några 
frågor i riksdagen.

lyser tydligt komplexiteten i dagens säker-
hetspolitiska beslutsfattande. Analysen av 
dessa orsaker blir därför också betydelse-
fulla för att åstadkomma en förbättrad EU- 
och säkerhetspolitik. 
 Nedanstående nio kort sammanfattade 
förklaringar (somliga kallar det ”ursäkter”) 
till frånvaron eller fördröjning av beslut om 
deltagande i en fredsfrämjande insats är inte 
uttömmande:

• ”Känner inte till”. Kunskapen om 
(den potentiella) konflikten är otill-
räcklig.Underlaget är ofullständigt. 
Informationen har inte nått fram. 
Någon internationell (pålitlig) 
bedöm ning finns inte och någon 
svensk (eller EU-)ambassad har inte 
rapporterat tillräckligt utförligt.

• ”Alltför riskfyllt”. Med tillgäng-
lig information skulle det vara för 
riskfyllt för Sverige med påföljande 
ansvar att skicka egen personal el-
ler ens finansiera något annat lands 
personal. Situationen är alltför 
komplicerad och våldstyngd. Ris-
ken kan vara både fysisk och poli-
tisk (inrikes- ochutrikes-).

• ”Det är för tidigt att göra en in-
sats”. Konflikten är änu inte av 
den omfattningen att vi kan moti-
vera en insats nu.

•  ”Vet inte hur göra”. Situationen är 
mycket komplicerad. Sverige har 
ingen erfarenhet av denna typ av 
konflikt(situation). Det råder olika 
uppfattningar hos expertisen om 
lämplig åtgärd. I liknande situatio-
ner har våra åtgärder visat sig leda 
till alltför begränsade eller negativa 
resultat.

•  ”Folkrättsliga grunden är svag”. 
Det finns inte någon rättslig grund. 
Det finns inget brott mot FN-stad-
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processer kommer att behöva utvecklas. 
De kommer att bli mer komplexa, men för-
hoppningsvis successivt också mer effek-
tiva. Säkerhetspolitik är definitionsmässigt 
ett politikområde av central betydelse för 
varje land. Egna historiska erfarenheter spe-
lar en väsentlig roll. Utvecklingen mot ett 
mer gemensamt och ”avnationaliserat” be-
slutsfattande och med ömsesidiga förpliktel-
ser kommer därför sannolikt att gå mycket 
långsamt inklusive på vår egen kontinent 
Europa. Sammantaget kan vi med globali-
seringen därför förvänta oss en mödosam 
väg framåt vad gäller att åstadkomma en ef-
fektiv internationell fredsfrämjandepolitik. 
Färden förenklas inte av de stora resurskra-
ven för fredsfrämjande.
 Det förefaller uppenbart att breddningen 
av säkerhetspolitiken kommer att bli central 
för svensk del. Svenskt deltagande i inter-
nationellt fredsfrämjande kommer därför 
fortsatt gro och vara en grundbult i vår sä-
kerhetspolitik. Kunskapen om effektiva och 
”lämpliga” fredsfrämjande insatser är idag 
fortfarande otillräcklig och fortsatt under 
stark utveckling. Kunskapen är multidisci-
plinär. Osäkerheten är emellertid stor (jfr 
Afghanistan eller senast Libyen). Det rå-
der även oenighet både om vilka som är de 
politiskt lämpliga och de faktiskt effektiva 
åtgärderna. Det krävs självfallet mer forsk-
ning. Men det krävs också mer av interna-
tionellt tankeutbyte. Men framförallt krävs 
det en mer gemensam värdegrund – och mer 
gemensamma intressen – att utgå ifrån. Och 
vi är idag långt ifrån en sådan gemenkap.
 Ovanstående resonemang har i stora drag 
utgått ifrån en fond med en global, europe-
isk och nordisk miljö relativt sett präglad av 
fred, samarbete och ökat välstånd och fri-
het (utan att förglömma konflikterna i och 
kring Afghanistan, Iran, Nordkorea, Mel-
lanöstern, samt fenomen som terrorism, cy-
berhot, livsmedelssäkerhet och kärnvapen-

Några korta skissartade 
slutsatser 
Den mest uppenbara allmänna – och banala 
– slutsatsen av denna framställning är att vi 
lever i en ny säkerhetspolitisk värld med en 
ny politisk geografi, ett nytt institutionellt 
landskap och nya hotbilder. Och den gam-
la världen kommer inte åter. Det är också 
mycket svårt att se hur ”europeiser ingen” 
och ”säkerhet-genom-solidariskt-samarbe-
te” skulle återgå till en nationellt fokuserad 
svensk säkerhetspolitik – även om historis-
ka erfarenheter säger oss att det inte skulle 
vara omöjligt.
 Att sia om fortsättningen av den svenska 
”militära alliansfrihetens” är vanskligt, än 
mer om dess operativa innebörd. Den kom-
mer sannolikt att fortsatt vara politiskt in-
fekterad även om frågan kommer (fortsatt) 
att vara mer i bakgrunden. Övervägandena 
om ett eventuellt Natomedlemskap kom-
mer påverkas av flera faktorer bl a: säker-
hetspolitiska miljön i närområdet, GSFP:s 
utveckling, Natos och PfF:s framtida roll 
(inkl tolkningen av innebörden av den nya 
strategin), säkerhetspolitiska utvecklingen i 
Europa och globalt (inkl USA:s intresse för 
Europa) samt kostnaderna för ett medlem-
skap. Frågan om svenskt Natomedlemskap 
är otvivelaktigt en fråga om vår självbild och 
därmed ”folkviljan”. Åtminstone är det för 
mig av dessa skäl och eftersom frågan skulle 
kräva en folkomröstning svårt att se hur nu-
varande (majoritets)uppfattning skulle änd-
ras – utan drastiska förändringar av ovan 
nämnda faktorer (vilket också skulle kun-
na leda till en hårdare attityd gentemot Na-
tomedlemskap). Det paradoxala kan dock 
vara att denna fråga inte kommer att få så 
stor betydelse i den säkerhetspolitiska prak-
tiken för Sverige.
 Europeiseringen och globaliseringen av 
säkerhetspolitiken betyder att nya besluts-
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tidigare i historien, eller åtminstone inte på 
åtskilliga århundraden, har situationen för 
oss i Sverige varit så fredlig som nu. Och det 
finns föga anledning att bedöma att detta 
positiva läge kommer att ändras i grunden 
inom närmast överblickbar framtid. För-
ändringarna som inleddes med Berlinmu-
rens fall har kommit för att stanna. Åtmins-
tone för en avsevärd tid framöver – och i vår 
närmaste omvärld.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVA.

spridning). Det går givetvis att skönja mer 
pessimistiska scenarier som innefattar ett 
splittrat, inåtriktat och nationalistiskt Euro-
pa; ett försvagat, revanschlystet, regressivt 
Ryssland; ett aggressivt Kina; en återgång 
till en unilateral, militär amerikansk makt-
politik; en ökad fanatism bland annat grun-
dat på motsättningar inom samhällen, mel-
lan länder och mellan ”nord och syd”.
 Trots att dessa möjliga negativa utveck-
lingar inte bör uteslutas – i synnerhet inte ett 
eller annat enskilt scenario – kvarstår likväl 
den mer optimistiska bedömningen. Sällan 
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ett EU-medlemsland eller ett nordiskt land. 
Vi förväntar oss att dessa länder agerar på 
samma sätt om Sverige drabbas.” ; ”Sverige 
ska kunna bidra med militärt stöd vid kris- 
ock konfliktsituationer till annat medlems-
land i EU eller nordiskt land ”

6.  En debatt har uppkommit då och då huruvi-
da det fanns en allmän politisk debatt i dessa 
frågor. Jag vill inskränka mig till att säga att 
trots åtskilliga offentliga texter i dessa frågor 
och anföranden och debattartiklar av berörda 
statsråd och riksdagsledamöter blev det säl-
lan i massmedia mycket av diskussion kring 
frågorna.
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Noter

1. Denna artikel bygger huvudsakligen på mitt 
kapitel (3) i läroboken Engelbrekt, Kjell och 
Ångström, Jan (red): Svensk säkerhetspolitik i 
Europa och världen Norstedts Juridik Stock-
holm 2010.

2. Förkortningen EFSP, Europeisk Försvars- och 
Säkerhetspolitik (från Amsterdamfördraget 
1997) byttes ut i Lissabonfördraget (2009) 
till att kallas GSFP d v s Gemensam För-
svars- och Säkerhetspoltik. Inte utan politisk 
signifikans.

3. Regeringen samråder med riksdagens ED-
nämnd i alla väsentliga frågor som gäller ED.

 Samrådet handlar om hur svenska regeringen 
ska förbereda förhandlingspositionerna i 
ED:s ministerråd. Regeringen behöver ett 
uttryckligt mandat för sin ståndpunkt i ED-
nämnden. Följer regeringen inte detta mandat 
kan frågan bli föremål för kritisk granskning 
i riksdagen, och ytterst för en misstroende-
omröstning riktad mot regeringen.

4. Det kan påpekas att denna viktiga roll för 
justitiedepartementet inom fredsfrämjandet 
är Sverige ganska ensam om inom ED.

5.  ”Sverige kommer inte förhålla sig passivt om 
en katastrof eller ett angrepp skulle drabba 


