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det försämrade säkerhetsläget i europa 
har gjort att Polen hamnat i omvärldens 
blickfång och att landets betydelse för för-
svaret av Natos östra flank har uppmärksam-
mats. efter rysslands illegala annektering 
av krim och aggressionen i östra Ukraina 
visade alltfler länder förståelse för den polska 
hotuppfattningen. Stärkandet av försvaret i 
öster kom att hamna i förgrunden på såväl 
Natotoppmötet i Wales som i Warszawa. 
Polen framställs också som ett föredöme 
när det gäller försvarssatsningar och brukar 
berömmas för att vara ett av få Natoländer 
som når upp till målsättningen att satsa 2 
procent av bNP på försvaret. För svensk 
del utgör Polen en viktig aktör i vårt södra 
närområde, som dessutom har aviserat en 

marin satsning i Östersjön. Uppgifter har 
cirkulerat om Saab som möjlig leverantör 
av ubåtar. 

Samtidigt har skiftet 2015 då national-
konservativa Lag och rättvisa (Prawo i 
Sprawiedliwosc, PiS)1 kom till makten lett 
till att Polens politiska tillförlitlighet har ifrå-
gasatts. Många mindes hur det gick senast 
PiS bildade regering under åren 2005–2007. 
det var en turbulent tid som ledde till att 
nyval till slut fick utlysas. Nu kretsar farhå-
gorna kring partiets populistiska program 
och bristen på respekt för demokrati och 
medborgerliga rättigheter. 

I denna artikel analyseras konsekven-
serna av det polska maktskiftet med fokus 
på Polens säkerhets- och försvarspolitik.2 

Polsk säkerhets- och försvarspolitik i 
blickfånget
av Eva Hagström Frisell och Anna Sundberg 

Résumé

In recent years, Poland has come into the limelight as a key actor in the defence of NAto’s 
eastern flank. The change in 2015, when the national conservative party Law and Justice 
came to power, has, however, raised questions about Poland’s political reliability. the new 
government’s first year in power has been characterised by domestic political polarisation and 
strained international relations. In the field of security and defence, the parliament has decided 
to increase the defence budget and the government has proposed the establishment of a new 
territorial defence structure as well as a revision of the military modernisation programme. 
However, several challenges remain for the government to be able to implement the proposed 
reforms and make the necessary decisions regarding the modernisation of the armed forces. 
the election of donald trump as President of the United States also raises questions about 
the American commitment to european security. Moreover, the focus of allies and partners 
has shifted towards challenges on NATO’s southern flank, e.g. the refugee crisis and the fight 
against daesh in Syria and Iraq. this suggests that Poland’s place at the centre of attention 
in NAto might be over for the time being. How long this will be the case depends not only 
on Poland’s actions. As in the case of Ukraine, russia’s actions might affect the interests of 
allies and partners and once again raise Poland’s security policy significance. 
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Frågan är om den nya regeringen kan hålla 
kvar Polen i omvärldens blickfång? eller om 
tiden då Polen ledde den säkerhetspolitiska 
diskursen i europa redan är förbi? 

Inrikespolitiska 
förutsättningar
I presidentvalet i maj 2015 besegrade Andrzej 
duda den sittande presidenten bronislaw 
komorowski med drygt 53 procent av rös-
terna. detta kom att bana väg för en seger 
för PiS i det efterföljande parlamentsvalet i 
oktober samma år. PiS fick strax under 40 
procent av rösterna i parlamentsvalet med 
ett valdeltagande på ca 50 procent av de 
röstberättigade. När ett antal partier föll 
under spärren ledde detta till en egen majo-
ritet för PiS i parlamentet och beata Szydlo 
fick i uppdrag att bilda regering. Det är för-
sta gången sedan murens fall som ett parti 
haft en så stark ställning i parlamentet och 
dessutom innehaft presidentmakten. detta 
skapar goda förutsättningar för partiet att 
driva igenom sitt program. 

PiS efterträdde liberala Medborgarplatt-
formen (Platforma obywatelska, Po) som 
suttit två mandatperioder vid makten, sedan 
2007. de polska väljarna efterlyste förändring 
efter ett kvarts sekel med olika regeringar 
som i grunden fört en likartad politik. det 
första året vid makten har för PiS framför allt 
handlat om maktkonsolidering, och mycket 
kraft har lagts på att ta avstånd från före-
gångarnas politik. Narrativet om att göra 
Polen mer polskt och ett tillbakablickande 
fokus har tagit sig uttryck i systemskiftande 
lagstiftning, inskränkningar av medborger-
liga rättigheter och många personbyten i 
förvaltningen som har liknats vid utrens-
ningar. en av de reformer som fått mest 
uppmärksamhet internationellt och ådragit 
sig mycket kritik rör förändringen av landets 
författningsdomstol.3

Under större delen av det första året vid 
makten har det gått bra för PiS i opinions-
mätningarna även om det från vissa håll 
pekas på att mätningarnas tillförlitlighet kan 
ifrågasättas.4 Många bedömare utgår från att 
den nuvarande ledningen kommer att sitta 
hela mandatperioden, d v s fram till 2019. 
Men den närmaste framtiden ter sig ändå 
oviss eftersom ett växande folkligt missnöje 
i landet parat med en ökande politisk splitt-
ring försvårar för den politiska ledningen att 
agera. det har under året genomförts stora 
demonstrationer mot delar av regeringens 
politik och mot föreslagna reformer. Under 
hösten 2016 rapporteras om ett vikande 
stöd i opinionsmätningar.5 

Ansträngda internationella 
relationer
Även Polens internationella relationer har på-
verkats av maktskiftet. detta är mest påtagligt 
när det gäller relationen till eU, men även 
relationen till andra länder såsom tyskland 
och USA har utvecklats negativt. Nu senast 
har även relationen till Frankrike försämrats 
på grund av beslutet att ställa in köpet av 
helikoptrar till den polska försvarsmakten 
(se mer i följande avsnitt). 

den största förändringen av Polens utri-
kespolitiska inriktning under PiS-regeringen 
har skett i förhållande till eU. den nya re-
geringen driver en öppet eU-skeptisk linje 
och vill stärka det nationella inflytandet 
på bekostnad av eU. de kontroversiella 
reformerna för att kringskära den polska 
författningsdomstolens självständighet och 
stärka kontrollen över statlig media har 
gjort att den polska regeringen har hamnat 
på kollisionskurs med eU-kommissionen. I 
slutet av juli 2016 fastslog kommissionen att 
dessa reformer utgör ett hot mot eU:s rätts-
statliga principer, och den polska regeringen 
har nu till slutet av oktober på sig att vidta 
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åtgärder innan kommissionen kan gå vidare 
i enlighet med artikel 7 i Lissabonfördraget, 
vilket skulle kunna leda till att Polen fråntas 
sin rösträtt i rådet.6 

tyskland utgör Polens viktigaste sam-
arbetspartner i europa såväl politiskt som 
ekonomiskt. Samtidigt har relationen lidit 
av en historisk belastning som bl a under 
PiS’ förra tid vid makten försvårade samar-
betet. Under den nuvarande ledningen har 
relationen överskuggats av den polska kriti-
ken av gasledningsprojektet Nord Stream 2, 
sättet på vilket dialogen med ryssland förs 
inom Nato samt tysklands motstånd mot 
förhandslagring av militära resurser på de 
nya alliansmedlemmarnas territorium. trots 
svängningarna i den säkerhetspolitiska re-
lationen har det militära samarbetet mellan 
länderna successivt fördjupats och länderna 
har idag en nära relation på nivån under 
den politiska.7 

USA är sedan många år Polens viktigaste 
bilaterala partner. Polen anser att ett betydan-
de och långvarigt amerikanskt engagemang 
för europeisk säkerhet, både inom Nato och 
bilateralt, är avgörande för Polens säkerhet.8 
den bilaterala relationen till USA har ökat 
i betydelse i ljuset av det ryska agerandet i 
Ukraina, en prioritering som den nuvarande 
regeringen håller fast vid. Samtidigt har USA 
uttryckt oro över inskränkningarna i de med-
borgerliga rättigheterna i Polen och använt 
det av Polen önskade militära samarbetet 
som ett påtryckningsmedel mot regeringen.9 
Detta har dock hittills inte hindrat ett växande 
militärt samarbete mellan länderna. 

De försvarspolitiska 
prioriteringarna ligger fast
Polen har sedan det rysk-georgiska kriget 
2008 varnat för hotet från ryssland, som 
för Polen överskuggar alla andra säkerhets-
utmaningar. Polen beskrivs som en frontstat 

mot ryssland med ett utsatt geopolitiskt läge. 
Landet gränsar i norr mot ryska kaliningrad 
där ryssland gjort en avsevärd militär upp-
rustning. ett storskaligt militärt anfall mot 
Polen ses visserligen som osannolikt, men 
däremot hävdas att Polen kan dras in i regio-
nala och lokala konflikter i sitt närområde. 
det betonas även att det polska försvaret 
måste kunna möta alla typer av hot, t ex 
hybridkrigföring.10 

Inom Nato har Polen drivit på för ett ökat 
fokus på kollektivt försvar och en trupp-
närvaro från övriga allierade på de nya al-
liansmedlemmarnas territorium. På dessa 
punkter har den polska linjen legat fast och 
snarare förstärkts av det ryska agerandet 
i Ukraina. Polens nya regering prioriterar, 
liksom den tidigare, den nationella försvars-
förmågan och grundprincipen att Nato utgör 
ett komplement till nationell förmåga och 
inte en ersättning. Polen har under de senaste 
åren också beslutat om ett omfattande mili-
tärt moderniseringsprogram och det polska 
parlamentet har beslutat om en höjning av 
försvarsbudgeten från 2016. Polen kommer 
genom denna ökning att bli ett av få länder 
som 2016 når upp till Natos målsättning att 
2 procent av bNP ska satsas på försvaret.11 
PiS-regeringen har vidare tagit initiativ till att 
etablera nya territorialförsvarsstyrkor samt 
reviderat det militära moderniseringspro-
grammet.12 På längre sikt har PiS deklarerat 
att man vill höja försvarsbudgeten ytterli-
gare samt markant öka personalstyrkan i 
försvarsmakten.13 

Kvarstående frågetecken kring 
moderniseringsplanen 
det råder dock osäkerhet kring vilken militär 
förmåga Polen i praktiken har och i vilken 
mån landet klarar av att leva upp till bilden 
som ett föregångsland på försvarsområdet. 
Åsikterna går isär bland såväl polska experter 
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som internationella bedömare. en förkla-
ring finns i de uppenbara begränsningar 
som den föråldrade materielen innebär och 
osäkerheten som finns kring moderniserings-
planens genomförande. Även om de olika 
försvarsgrenarna har olika grad av modern 
materiel så har 70 procent av den totala 
materielstocken de facto inte uppdaterats 
sedan Warszawapaktstiden.14 

Trots att det finns ett uppenbart behov 
av att få till stånd anbudsförfaranden och 
upphandlingar av materiel har Polen svårig-
heter att komma till beslut. kritiska röster 
pekar på att hela materielbudgeten inte har 
förbrukats på flera år utan att stora delar har 
lämnats tillbaka. 2016 har försvarsministeriet 
budgeterat 7 miljarder PLN (motsvarande ca 
14 miljarder kronor) till investeringar, men 
fram till oktober 2016 hade inget större 
beslut presenterats.15 

Alla bedömare tycks samtidigt vara eniga 
om att moderniseringsplanen är underfinan-
sierad. en stor utmaning till följd av detta är 
hur man ska göra val och på vilka grunder 
mellan olika förmågor. Valen kretsar kring 
att skjuta upp leveranser, justera antal och 
till och med slopa vissa förmågor. Att detta 
är svåra avdömningar kan vara en möjlig 
förklaring till att uppdateringen av moderni-
seringsplanen som PiS utlovade under hösten 
2016 försenades och i slutet av oktober ännu 
inte hade offentliggjorts i sin helhet. 

det är svårt att skaffa sig en överblick av 
den sittande regeringens avsikter i specifika 
anskaffningsprogram, och det som ena dagen 
beskrivs som nära förestående uppgörelser 
ses av andra källor som övergivna planer och 
rivna kontrakt. Under första halvan av 2016 
började det t ex ryktas om att den sittande 
regeringen lutade åt att överge de tidigare 
planerna, initierade av den förra regeringen, 
på att anskaffa 50-60 ec-725 caracal mul-
tirollhelikoptrar från Airbus för att ersätta 
de nuvarande sovjetiska helikoptrarna. Vice 

försvarsminister bartosz kownacki förkla-
rade sin ståndpunkt: ”We are not allergic to 
the French, but to not utilizing the capacity 
of the Polish defence industry.”16 

Under våren bekräftade president duda 
att Polen beslutat att inte gå vidare med 
anskaffningen utan istället förordade andra 
alternativ med tydligare kopplingar till den 
polska industrin. I augusti meddelades vis-
serligen att förhandlingarna återupptagits, 
men bara några månader därefter, i oktober, 
klargjorde regeringen att den övergav de ti-
digare planerna. Parterna hade inte lyckats 
nå en överenskommelse om en offsetupp-
görelse, den för Polen springande punkten. 
Vice försvarsminister kownacki menar att 
de avbrutna förhandlingarna kan bli en vik-
tig lärdom för andra: “this is a good les-
son to all who want to talk with the Polish 
government, that if we agree on something 
then we expect that negotiations will aim 
to realize this agreement”.17 I efterspelet till 
de avbrutna förhandlingarna ställde både 
Frankrikes president François Hollande och 
försvarsminister Jean-Yves le drian in sina 
planerade besök till Polen.18 

det talas i sammanhanget också om en 
negativ inverkan från den nationella försvars-
industrigruppen Polska Grupa Zbrojeniowa 
(PGZ). kritiker anför att den polska för-
svarsindustrin kortsluter beslutsprocesser 
genom sin direktlänk till försvarsministern, 
vilket leder till att andra hänsyn går före de 
försvarsmässiga behoven. regeringen ser den 
nationella försvarsindustrin som en motor 
för ekonomisk utveckling i samhället i stort 
som ska gynnas i upphandlingarna. detta 
leder till att man bara vill köpa färdigut-
vecklad materiel utomlands om det sker en 
tekniköverföring till polsk försvarsindustri. 
President duda har kritiserat upphandlingar 
gjorda under den förra regeringen och fram-
hållit att skattebetalarnas pengar som går 
till moderniseringen av försvaret ska stanna 
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inom den polska ekonomin, och att framtida 
upphandlingar därmed kommer att ske ”...
in a way that would be beneficial for Poland 

– meaning that jobs would be created locally, 
and that the interests of the Polish industrial 
facilities would be addressed”.19 

Ökande polarisering, 
toppstyre och ett byråkratiskt 
underskott

Andra omständigheter som kommit att ut-
märka den sittande regeringens säkerhets- och 
försvarspolitik är den ökade polarisering-
en i samhället, ett byråkratiskt underskott 
och ett politiskt toppstyre. I Polen ligger 
utformningen av försvars- och säkerhetspo-
litiken formellt hos presidenten, med stöd 
av försvarsministern.20 Presidentens natio-
nella säkerhetsbyrå (biuro bezpieczenstwa 
Narodowego, bbN) har också periodvis haft 
en stark ställning och bidrar med analys och 
underlag, t ex till den nationella säkerhets-
strategin men också till försvarsreformen. 
Flera källor pekar dock på att partiledaren 
för PiS, Jaroslaw kaczynski, i nuläget har 
ett mycket stort inflytande över politikens 
utformning och personliga nära band till 
försvarsministern. I sammanhanget beskrivs 
ibland försvarsministeriet som handlings-
förlamat och att en förklaring till detta är 
att inget stort beslut kan fattas utan att först 
ha passerat via partiledaren.21 

tidigare har försvars- och säkerhetspoli-
tiken varit något av ett konsensusområde i 
Polen. efter regeringsskiftet ser vi dock vad 
som har beskrivits som en oerhört stark 
polarisering i det politiska livet i stort och 
då även inom säkerhetspolitiken, vilket är 
något nytt i Polen. en viktig förklaring till 
detta nya klimat finns att hämta i att den 

nuvarande politiska ledningen under sin för-
sta tid vid makten har lagt stor vikt vid att 
föra ut ett budskap om förändring och, i stor 
utsträckning också, om ett öppet avstånds-
tagande från den förra regeringens politik. 
detta har bl a tagit sig uttryck i en revision 
(audit) av den förra regeringens politik på 
samtliga politikområden och presenterandet 
av mycket skarp kritik mot vad som i flera 
fall beskrivs som misskötsel och slarv. den 
nuvarande regeringen är tydlig med att den 
vill göra annorlunda än sin föregångare utan 
att alltid kunna förmedla hur. tonläget i 
debatten är mycket uppskruvat och det nya 
styret har när det gäller försvaret kritiserat 
den förra regeringen för dyra och i övrigt 
inadekvata materielbeställningar, för stora 
personalminskningar och ett försvagat mi-
litärt samarbete med USA som i kritikernas 
ögon lett till att Polen i det närmaste saknar 
försvarsförmåga.22

Försvarsmakten har inte på något sätt 
varit undantagen den nya ledningens föränd-
ringsambition utan drabbats av avskedanden, 
tvångspensioneringar och omplaceringar. 
Grunderna för omplaceringarna är inte helt 
klara för en utomstående betraktare, och 
har uppmärksammats förvånansvärt lite i 
mediabevakningen. de bottnar dock i att 
PiS inte tycker att det gick rätt till under 
1990-talet då en kompromiss nåddes kring 
de som varit aktiva under kommunisttiden. 
enligt PiS borde man då ha gått hårdare 
fram. totalt ska så många som 25 procent 
av generalerna ha fått lämna sina tjänster.23 
den nya regeringens personalavskedanden 
och delvis oklara inriktning har lett till ett 
byråkratiskt underskott och en försämrad 
förmåga att förbereda de viktiga beslut som 
behövs för moderniseringen av försvarsma-
terielen. 
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Utökat internationellt 
engagemang i öst och syd
Under 2016 har PiS-regeringen i viss mån 
omprövat den s k komorowski-doktrinen, 
utformad av Polens förra president, och 
dess fokus på att stärka den nationella för-
svarsförmågan.24 regeringen har uttalat 
en ambition att spela en större roll för att 
bidra till säkerhet både på Natos östra och 
södra flank. 

Sedan toppmötet i Wales har Polen bi-
dragit till att stärka försvaret av andra al-
lierade på den östra flanken. Polen har soli-
dariskt medverkat i genomförandet av Natos 
Readiness Action Plan genom att t ex bidra 
med stridsflygplan i luftrumsövervakningen 
över baltikum och delta med förband i spjut-
spetsstyrkan Very High readiness task Force 
(VJTF) samt i flertalet övningar i regionen. 
regeringen har under 2016 beslutat sig för 
att medverka i Natos framskjutna närvaro 
genom att från 2017 bidra med ett kompani 
(ca 150 soldater) till den kanadensiskledda 
bataljonsstridsgruppen i Lettland.25 därtill 
har Polen erbjudit sig att vara ramverksna-
tion för VJtF 2020. När det gäller Natos 
södra flank har Polen under 2016 bidragit 
med en fregatt till insatsen i egeiska havet, 
F-16 stridsplan för spaning över Syrien och 
specialförband till Irak.26 

den största förstärkningen av försvaret 
av den östra flanken har emellertid gjorts av 
Nato och övriga allierade. Nato har förstärkt 
ledningsstrukturerna i Polen samt övat för-
mågan att ta emot och sätta in VJtF i strid. 
därutöver har förmågan hos allierade att 
snabbt förflytta förband till Polen till sjöss, 
via land och i luften övats vid flera tillfällen. 
den polska försvarsmakten stödjer denna 
utveckling genom att bidra med personal till 
Natos ledningsstrukturer i Polen samt genom 
att erbjuda värdlandsstöd vid en förflyttning 
av allierade styrkor till Polen.27 

Framtida utmaningar för 
regeringen
För att Polen ska kunna leva upp till landets 
ökade säkerhetspolitiska betydelse sedan den 
ryska aggressionen i Ukraina och fortsätta att 
spela en central roll i försvaret av den östra 
flanken krävs att PiS under de kommande 
åren lyckas överkomma en rad utmaningar. 
Fyra av dessa är särskilt framträdande.

För det första har den ökade polariseringen 
inom försvars- och säkerhetspolitiken skapat 
frågetecken kring i vilken utsträckning det 
finns en bred uppslutning kring regeringens 
föreslagna satsningar på försvaret. trots en 
hårdnande retorik pekar mycket på ett all-
mänt stöd för förslagen. I Polen finns enligt 
flera opinionsundersökningar en utbredd 
rädsla för ryssland, vilket i sig bäddar för en 
förståelse för att satsa resurser på försvaret.28 
Det finns också en stark folklig förankring 
i försvaret, vilket märks genom att det är 
lätt att rekrytera till försvarsmakten samt 
att det finns flera frivilliga försvarsorgani-
sationer. Även i parlamentet finns ett brett 
stöd för ökade försvarssatsningar i form av 
höjd budget. till detta kommer att många 
av de reformer som nu genomförs initiera-
des under den tidigare regeringen vilket gör 
motsättningarna mindre. 

det folkliga missnöje som det har rap-
porterats om i Polen har således mer handlat 
om inskränkningarna av de medborgerliga 
rättigheterna och sättet på vilket försvars-
reformerna genomförts snarare än att det 
satsas på försvaret. ett undantag är dock 
beslutet att bidra till den internationella 
koalitionen mot daesh (IS), som har kriti-
serats av såväl försvarsexperter som i den 
allmänna opinionen.29

För det andra går det att ifrågasätta re-
geringens förmåga att genomföra den omfat-
tande militära modernisering som behövs i 
Polen. den centrala förvaltningen är till viss 
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del handlingsförlamad efter de omfattande 
personalbytena kopplade med en osäkerhet 
kring den övergripande inriktningen för sä-
kerhets- och försvarspolitiken. trots beslutet 
om att öka försvarsbudgeten och leva upp till 
Natos målsättning om att satsa 2 procent av 
bNP på försvaret lyckas försvarsministeriet 
inte förbereda och fatta viktiga beslut om 
modernisering och stora delar av budgeten 
förblir oanvänd. Hela moderniseringspro-
grammet är enligt flera bedömare i realiteten 
i ett pausläge. Upphandlingar blir inte av, 

”procurement does not happen”, eftersom 
de inte kan processas.30 detta gör att bud-
getökningens reella effekt på den militära 
förmågan kan betvivlas. 

en tredje utmaning ligger i genomföran-
det av PiS-regeringens beslut om att inrätta 
en femte försvarsgren (vid sidan av armén, 
flygvapnet, marinen och specialförbanden) i 
form av territorialförsvarstyrkor. Uppgifterna 
är att öka Polens avskräckande förmåga, 
motstå terrorism och sabotage samt stärka 
de patriotiska och kristna grunderna för den 
polska försvarsmakten. beslutet ligger väl i 
linje med PiS önskan om lokal förankring och 
om behovet av att kunna upptäcka okonven-
tionella hot som hybridkrigföring i ett tidigt 
skede. regeringen har uttryckt ambitionen 
att, under 2017, upprätta tre brigader, med 
totalt ca 7 000 frivilliga, som ska placeras i 
östra Polen för att i både fredstid och hän-
delse av en väpnad konflikt vara till stöd 
för försvaret. När styrkan är fullt utbyggd, 
enligt planerna år 2019, är målet att den ska 
bestå av 35 000 personer organiserade som 
17 lätta infanteribrigader spridda över lan- 
det. Soldaterna ska tränas under 30 dagar 
per år. deras lätta vapen ska lagras hos den 
lokala polisen medan fordonen ska förvaras 
hos närmaste militära förband. Styrkorna ska 
ha nått full operativ förmåga 2021.31

Även om reformen är omdiskuterad råder 
det konsensus i Polen om att lokala nationella 
förmågor måste prioriteras. Nato beskrivs i 
sammanhanget som “a helping hand, not a 
replacement for own national capability”.32 
enligt kritiker kommer dock reformen att 
vara förödande, ”detrimental to the moder-
nisation of the armed forces”, eftersom den 
i deras ögon kommer att ske på bekostnad 
av andra välbehövliga reformer. Förutom 
bristen på finansiella medel pekas på per-
sonalbrist som kommer att göra det svårt 
att skapa 17 brigader på bara några år. Vad 
som beskrivs som en mer trolig utveckling är 
att tre-sex brigader kommer att sättas upp 
i de östra delarna av landet, men att deras 
förmåga kommer att förbli låg.33 det kan 
också ifrågasättas om den nya satsningen 
på att rekrytera personal till territorialför-
svarsstyrkorna kommer att lyckas utan att ta 
viktiga resurser från övriga försvarsmakten 
i anspråk.

en fjärde utmaning kommer av de nya 
åtaganden som Polen gjort på Natos östra 
och södra flank och som kommer att påverka 
försvarsmakten på flera sätt. Eftersom det 
i såväl öst som syd handlar om långvariga 
insatser riskerar det ökande internationella 
engagemanget att leda till en överbelastning 
som i sin tur skulle kunna inverka negativt 
på den nationella försvarsförmågan.34 För 
att parera detta kan regeringen ganska snart 
komma till en punkt då prioriteringar krävs. 
Hittills har PiS-regeringen haft svårt att göra 
just tydliga prioriteringar. den har snarare 
blockerats av att man vill göra annorlunda 
än det förra styret utan att klart kunna for-
mulera hur. beslutet att bidra till koalitionen 
mot daesh är redan kritiserat och kommer 
Polen till en punkt då man måste välja är 
det sannolikt engagemanget på det egna ter-
ritoriet och i närområdet som kommer att få 
företräde framför lojaliteten med allierade i 
kampen mot terrorismen. 
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Polens säkerhetspolitiska 
betydelse i avtagande
Avslutningsvis kan det konstateras att PiS-
regeringen har haft svårt att upprätthålla 
bilden av Polen som en trovärdig och pålitlig 
säkerhetspolitisk partner. regeringen har 
visserligen uppvisat en stor reformvilja inom 
säkerhets- och försvarspolitiken och i Polen 
finns, till skillnad från i många andra länder, 
ett stort stöd bland såväl politiker som i den 
allmänna opinionen för att satsa på försvaret. 
regeringen har dock inte råd att försämra 
vare sig de inrikes- eller utrikespolitiska re-
lationerna för att kunna genomföra den på-
gående försvarsreformen och den planerade 
moderniseringen av försvarsmakten. den 
ökade inrikespolitiska polariseringen och 
de ansträngda internationella relationerna 
gör att Polens säkerhetspolitiska betydelse 
alltmer kan ifrågasättas. 

den polska regeringen kallar visserligen 
sommarens beslut vid Natotoppmötet i 

Warszawa om att etablera en framskjuten 
närvaro i Polen och de baltiska staterna 
historiskt, men i omvärldens ögon har en-
gagemanget en mer symbolisk betydelse. 
Valet av donald trump i USA väcker också 
frågor om det amerikanska engagemanget 
för europeisk säkerhet. därtill har fokus för 
många allierade och partners skiftat söderut 
till andra utmaningar såsom flyktingkris och 
bekämpandet av daesh i Syrien och Irak. 
Mycket talar för att Polens tid i rampljuset 
inom Nato är över för den här gången. Hur 
länge detta håller i sig beror dock inte bara 
på Polens agerande. Precis som i Ukraina 
kan ryssland genom sitt agerande komma 
att påverka omvärldens intresse för Polen 
och vårt närområde.

eva Hagström Frisell är forskningsledare 
vid FoI. Anna Sundberg är förste forskare 
vid FoI.
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