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Begreppet nationell säkerhet var 
påtagligt och begripligt för alla och 
envar under det s k ”kalla kriget”. 

Vårt säkerhetspolitiska mål kunde uttryck-
as enkelt och tydligt. Vi skulle i alla lägen, 
och i former som vi själva valde, trygga en 
handlingsfrihet att, såsom enskild nation 
och i samverkan, kunna utveckla vårt sam-
hälle. Idag, när det gamla militära hotet är 
borta, råder stor oklarhet om vad begreppet 
nationell säkerhet egentligen innebär.

Nationell säkerhet – med eller utan 
Försvarsmakten
Efter de omvälvande förändringarna i Eu-
ropa finns nu en annan säkerhetspolitisk si-
tuation. Den politiska bedömningen idag är 
att ett militärt (invasions)hot mot Sverige 
inte kommer att finnas inom överskådlig 
tid. Men det finns ju andra hot som kan 
påverka vår nations säkerhet. Huvuddelen 
av dessa har civil karaktär och för detta 
sker nu en utveckling av den civila kris-
beredskapen. Detta är mycket logiskt och 
nödvändigt, men en del av dessa andra hot 

kan vara av mer eller mindre militär natur. 
Detta leder till den första vägvalsfrågan, 
den om vilken roll Försvarsmakten spelar 
för vår nationella säkerhet idag, eller för 
att spetsa till frågan – Har Försvarsmakten 
en roll eller inte?

Det kan synas märkligt att denna fråga 
behöver ställas eftersom det i senaste 
Försvarsbeslutet framgår att vi skall kunna 
lösa både nationella och internationella 
uppgifter. Men verkligheten verkar vara 
en annan. All kraft i insatsorganisationen 
satsas nu på den internationella förmågan 
och den nationella förmågan tonas ner.

För de flesta av oss finns det en händelse 
som tydligare än någon annan visar på den 
nya situation som världen nu befinner sig 
i – den 11 september 2001. Här fick en ny 
typ av angrepp – de asymmetriska angrep-
pen – en tydlig presentation. 

I den försvarsproposition1 som lades 
senare samma höst fanns flera tydliga sig-
naler på att en ny tid stod för dörren. Här 
fastställdes att det nu inte bara är väpnat 
angrepp utan också förmågan att möta 

Nationell säkerhet – en fråga om vägval

1  Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (2001/02:10)

av överste 1. gr Kim Åkerman
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andra hot mot vårt självbestämmande som 
är grund för vår säkerhetspolitik.

I en successiv krisutveckling, som kan 
leda in i en gråzon innan ett väpnat an-
grepp, fastställdes också att rikets samlade 
resurser måste kunna utnyttjas effektivt, 
även om man inte kunde identifiera an-
griparen.

I propositionen angavs också att vi skall 
kunna möta både militära och andra hot, 
och att de svåraste bland dessa är de som är 
riktade mot vårt lands frihet och självstän-
dighet. Tidigare har sådana angrepp varit 
beroende av reguljära militära resurser, 
men nu visar verkligheten att det också 
finns andra medel som kan hota framför 
allt vårt självbestämmande. Bland dessa 
finns också väpnade inslag i form av olika 
grader av terroristangrepp.

Som syntes av detta föreslås i propo-
sitionen att en ny struktur för hantering 
av sårbarhets- och säkerhetsfrågor skall 
utvecklas. Denna skall säkerställa att en 
helhetssyn på samhällets hantering av olika 
hot och risker konsekvent tillämpas.

Av detta följer att det inledande vägvalet 
med nödvändighet behöver inkludera För-
svarsmakten i den nationella säkerhetens 
resursarsenal.

Internationell verksamhet eller 
nationell säkerhet
Försvarsberedningen har i sin senaste 
rapport2 beskrivit ett utvecklat säkerhets-

politiskt mål med syftet att bevara fred och 
självständighet för vårt land, bidra till sta-
bilitet och säkerhet i vårt närområde samt 
stärka internationell fred och säkerhet.

Här följer då naturligt nästa vägvals-
fråga, och den gäller om Försvarsmakten 
med denna inriktning i huvudsak skall 
ägna sig åt internationell verksamhet och 
att den nationella verksamheten kan tonas 
ner i avsevärd omfattning.

Detta är ju dagens verklighet, en verklig-
het som nu styr Försvarsmaktens framtida 
utveckling. Den politiska styrningen av 
detta framgår i den senaste försvarspro-
positionen. Tillsammans med andra länder 
skall vi avvärja hot mot vår säkerhet. För-
svarsmaktens beredskap skall vara anpas-
sad för att genomföra internationella insat-
ser. Detta innebär en omfattande satsning 
på den internationella förmågan, tydligast 
nu manifesterad i uppbyggnadsarbetet av 
vår EU-stridsgrupp. 

Försvarsmakten skall endast på mycket 
lång sikt ha förmåga att i väpnad strid 
kunna försvara vårt land. Nationellt skall 
i närtid endast vår territoriella integritet 
kunna upprätthållas. Många tror då att 
det endast handlar om ”gränsvakt” men 
av bl a senaste budgetpropositionen3 kan 
man utläsa att ”Försvarsmakten skall 
kunna bistå andra myndigheter vid skyd-
dandet av viktiga samhällsfunktioner och 
infrastrukturer vid insatser mot terrorism 
och sabotage”.

Detta är något som Försvarsmakten idag 

2  Försvar för en ny tid (Ds 2004:30)
3  Budgetpropositionen för 2006, kap 6 (2005/06:1)
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inte ägnar särskild uppmärksamhet åt. I 
själva verket nästan ingen alls. Men vad vi 
inte gör är tydligt och ger, vare sig vi vill 
det eller inte, en signaleffekt. Se bild 1.

Signaleffekten av att vi inte gör något 
innebär att vi inte förbereder oss för ett 
terroristangrepp med alla våra möjliga 
resurser och därmed kommer att ha låg 
effekt i genomförandet om detta skulle 
inträffa. Vi sänker i praktiken tröskeln för 
ett angrepp. Om vi däremot agerar i denna 
fråga blir signaleffekten den motsatta. Vi 
förbereder oss, vi kommer att kunna agera 
förberett och därmed höjer vi tröskeln mot 
angrepp.

När det då gäller behov av egna natio-
nella resurser hänvisas ofta till den soli-
daritetsklausul som utarbetats inom EU. 

Denna är mycket tydlig i hur unionens 
medlemmar skall agera om någon av dessa 
utsätts för en terroristattack. Varje land 
skall kunna tillhandahålla resurser, även 
militära, för att

förhindra terroristhot på medlems-
staternas territorier,
skydda de demokratiska institutio-
nerna och civilbefolkningen från en 
eventuell terroristattack,
bistå en medlemsstat på dess ter-
ritorium … på begäran av dess 
politiska myndighet … vid en ter-
roristattack.

Men vad innebär detta egentligen för oss. 
I Sverige har vi idag mycket begränsade 

•

•

•

Bild 1. Signaleffektens betydelse
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militära resurser som är utbildade och 
utrustade för denna uppgift. I Sverige 
är terroristbekämpning en uppgift för 
polisen och hittills har det funnits en ”be-
röringsångest” hos statsmakterna att ge 
Försvarsmakten uppgifter avseende detta. 
I god svensk tradition har detta utretts 
efter den 11 september 2001, när den nya 
verkligheten blev uppenbar. Först en gång4 
och nu en gång till5.

Men för att knyta an till EU:s solidari-
tetsklausul finns här en märklig paradox. 
Sverige har alltså gått med på ett kunna 
skicka svenska soldater till andra länder 
för att bekämpa terrorister – något som 
de inte får göra i Sverige. Samtidigt säger 

Sverige att vi skulle kunna vara beredda att 
ta emot utländska soldater för att bekämpa 
terrorister i Sverige – något som vi inte 
tillåter våra egna soldater att göra. I detta 
finns en synnerligen märklig logik som går 
stick i stäv mot hur statsmakterna agerar 
på det nationella planet.

Vi vet nu vad den andra 11 september-
utredningen, som antog namnet stödut-
redningen, har sagt. I många fall har den 
varit mycket tydlig. För det första avfärdas 
argumentet att inga åtgärder behövs ef-
tersom det inte finns något hot mot oss. 
Stödutredningen säger att det inte finns 
något hot – just nu! Se bild 2.

Men den säger också att det är viktigt att 

Bild 2: Sambandet mellan internationella och nationella insatser

4  Vår beredskap efter den 11 september (SOU 2003:32)
5  Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning (SOU 2005:70)
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vara medveten om att risken för attacker 
mot svenska intressen snabbt kan komma 
att förändras på grund av politiska ställ-
ningstaganden eller svenskt deltagande i 
en internationell operation. 

Stödutredningen säger därför att de 
åtgärder som måste vidtas kräver en mer 
långsiktig inriktning. 

Vidare säger stödutredningen att tidiga 
åtgärder har mycket stor betydelse för att 
bygga upp ett skydd mot terrorism. Som 
nyss sades, ju mer aktiva vi blir på den in-
ternationella scenen, desto större risk löper 
vi att också drabbas av terroristernas vrede.  
Det kan här kanske vara på sin plats att 
påpeka det ökande svenska engagemanget 
i Afghanistan, där vi kommer att bli mycket 
tydliga aktörer kommande år.

Till yttermera visso hävdar stödutred-
ningen att vår förmåga att förhindra och in-
gripa direkt mot terrorism också påverkar 
risken för att vi kan bli angripna. (Jämför 
med tidigare resonemang om signaleffek-
tens betydelse.)

Stödutredningens slutsats, att samhällets 
samlade resurser skall kunna användas på 
ett effektivt sätt, är därför mycket tydlig. 
Likaså är budskapet avseende Försvars-
maktens resurser. Man säger t o m ”Att 
låta dessa stå utanför är oklokt.”

Med detta som grund bör dagens vägval 
modifieras. Det borde inte handla om en 
ensidig satsning på utlandsverksamheten. 
Inte minst eftersom det finns en uppenbar 
risk för att därmed hotet mot den nationella 
säkerheten kan öka. Detta visar särskilt 
händelserna i Madrid och London. 

För att kunna verka internationellt krävs 
en tryggare nationell plattform som grund. 
Detta innebär att Försvarsmaktens roll i 
de nationella uppgifterna måste tydlig-
göras och förstärkas och att det skapas en 
balans mellan den internationella och den 
nationella verksamheten.

Nationell säkerhet – en uppgift för 
framtiden eller redan nu
Dagens situation avseende nationella upp-
gifter vid ett väpnat angrepp, med vilket 
avses ett militärt angrepp av en stat, har 
beskrivits ligga i att vidmakthålla kompe-
tens för att vid behov i en flerårig process 
skapa den förmåga som då kan komma att 
krävas. Nästa vägval blir därför att ställa 
sig frågan om Försvarsmaktens uppgifter 
avseende den nationella säkerheten en-
bart skall gälla i framtiden eller om dessa 
också skall kunna lösas med mycket kort 
varsel.

Den nuvarande planeringsinriktningen 
är att de små enheter som har beredskap 
för den territoriella integriteten kan tas i 
anspråk inom en timme. Sedan finns det 
resurser avsedda för den internationella 
verksamheten med 10 – 60 dygns bered-
skap medan de stora resurserna för försvar 
mot ett militärt väpnat angrepp kräver 
många års förberedelsetid.

Problemet är då att om Försvarsmakten 
skall kunna lösa de uppgifter som anges i 
senaste budgetpropositionen, nämligen att 
”Försvarsmakten skall kunna bistå andra 
myndigheter vid skyddandet av viktiga 
samhällsfunktioner och infrastrukturer 
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vid insatser mot terrorism och sabotage” 
så räcker dess resurser med hög beredskap 
endast till mycket begränsade insatser.

Om vi får en möjlighet att agera för att 
förebygga eller ingripa mot ett terroristat-
tentat så kommer med en mycket hög grad 
av sannolikhet förvarningstiden att vara 
mycket kort. Om vi lyckas väl kan det i 
bästa fall röra sig om något dygn, kanske 
enstaka timmar. För att Försvarsmakten då 
skall kunna utnyttjas krävs en helt annan 
syn på dess beredskap och tillgänglighet 
– fler resurser måste kunna utnyttjas inom 
perspektivet timmar till dygn. Då är de re-
surser som har ”internationell beredskap” 
inte tillräckliga.

Till detta tillkommer att ett framtida mi-

litärt hot mycket sannolikt kommer att ha 
många asymmetriska inslag. Se bild 3.

Det krävs ingen större analytisk förmåga 
för att inse hur kostnadseffektiva de asym-
metriska angreppsmetoderna är, jämför 
med storskaliga militära operationer. 
Dessutom har de ju en fördel till, en an-
gripare kan inledningsvis vara mycket svår 
att identifiera – och därmed kan problem 
uppstå att agera. Det är här passusen från 
försvarspropositionen 2001 (se fotnot 1) 
om att ”i en gråzon innan ett väpnat an-
grepp, måste rikets samlade resurser kunna 
utnyttjas effektivt, även om man inte kan 
identifiera angriparen”.

Att skapa kompetens inför denna ”fram-
tidsförmåga” gör vi bäst genom att redan 

Bild 3: Förändringen av hotbilden
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idag förbereda oss för att kunna agera 
tillsammans med polisen vid sådana ter-
roristhändelser där dessas resurser inte är 
tillräckliga.

 Svaret på denna fråga är därför mycket 
enkel. Försvarsmakten måste ha en för-
måga ”idag”!  

Nationell säkerhet – en uppgift för 
hela Försvarsmakten eller endast 
en del av densamma
Som en konsekvens av vägvalet ovan 
måste då följande vägval diskuteras – skall 
det vara en uppgift som alla i Försvarsmak-
ten skall kunna delta i eller skall det enbart 
gälla för vissa.

Svaret på den frågan beror helt på 

vilken bredd som anslås i scenarier och 
analyser. Om man enbart fokuserar vid 
enstaka terroristhot kanske man fastnar för 
ett behov som kan tillgodoses med vissa 
särskilt utvalda specialresurser. Det kan 
vara specialförband, flygplan eller fartyg. 
Se bild 4.

Men om man kan föreställa sig en om-
fattning av hotet som innebär att en mängd 
samhällsviktiga verksamheter måste 
bevakas och skyddas, så kommer man 
till ett helt annat resursbehov. Det kan till 
och med vara så att även om polisens och 
Försvarsmaktens totala resurser kan tas i 
anspråk, så kommer dessa resurser ändå 
endast att räcka till de mest prioriterade 
platserna och verksamheterna.

Bild 4. Avvägning kvalitet – kvantitet
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I många länder har man insett detta, och 
man kan ibland se på nyhetsbilderna hur 
militär personal och polis agerar tillsam-
mans vid skyddsvärda objekt.

För att säkerställa bästa möjliga hand-
lingsfrihet att agera i en uppkommen situa-
tion så är valet enkelt – alla anställda, alla 
som fullgör tjänstgöring och alla som har 
beredskapskontrakt skall kunna utnyttjas. 
I de senare ingår också hemvärnet. 

Sedan är det en naturlig konsekvens att 
alla inte kan utnyttjas för allt, men för att 
alla skall kunna utnyttjas, var och en efter 
sin förmåga, skall det finnas adekvata och 
kompetenta ledningsresurser som hanterar 
dessa problem.

Här är det nu särskilt olyckligt att det 
finns en tolkning av pliktlagen, och kopplat 
till detta också en tolkning av en Europa-
konvention om tvångsarbete, som innebär 
att värnpliktig personal ej får insättas mot 
terrorister om det innebär fara för dem. 
Denna uppgift finns nämligen inte i plikt-
lagen – enligt denna tolkning. Vid kontroll 
innebär denna tolkning också att värnplik-
tiga skyddsvakter ej kan utnyttjas vid civila 
skyddsobjekt. 

Detta innebär i konkreta termer att vi 
kan hamna i en situation vid ett större ter-
roristangrepp, där polisens resurser inte är 
tillräckliga och där nationens säkerhet sätts 
på spel, och Försvarsmakten står och tittar 
på och inte får ingripa, bara för att det inte 
är den gamla sortens krig. Detta kan inte 
uppfattas på annat sätt än som orimligt.

Stödutredningen förstärker tyvärr detta 
förhållande genom att föreslå en paragraf 
i den nya lagen om stöd till polisen vid 

en terroristhändelse, där det föreskrivs att 
totalförsvarsvärnpliktiga inte får användas 
för uppgifter enligt den nya lagen som kan 
medföra en inte obetydlig risk för att per-
sonalen kan komma till skada.

En mer logisk konsekvens av detta 
förhållande, och de nya hot vi står inför, 
är att ändra pliktlagen istället så att dessa 
uppgifter även omfattas. Om inte detta sker 
så kommer värnpliktens tillämpning inte 
att bli en resurs för en samordnad nationell 
säkerhet utan ett hinder. Om detta skulle 
bli fallet tvingas jag för min del, även om 
det är smärtsamt, konstatera att en perso-
nalförsörjning med adekvat beredskap och 
insatsförmåga mot dagens hotbild, inte kan 
bygga på värnplikt utan kommer att kräva 
kontrakterade soldater från första början.

Nationell säkerhet – förberedda 
insatser eller ad Hoc-verksamhet
Med detta kommer då ett sista vägval, ett 
vägval som många hävdar kommer att 
styras av tillgängliga resurser. Skall alla 
förberedas på att kunna insättas eller skall 
detta lösas med befintlig rådande kompe-
tens när situationen inträffar?

Här är det oerhört viktigt att anlägga ett 
krisperspektiv på behoven. De svåraste 
situationerna, t ex gråzonshanteringen, är 
de som ställer högst krav på snabb effekt.

Men många års erfarenhet i ryggen, både 
av militär ledning men också av totalför-
svarssamverkan, så kan jag med säkerhet 
hävda att effekt inte är något som uppstår 
av sig själv när det behövs. Se bild 5.

I stället är det en lång kedja av sekven-
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tiella händelser som bygger upp förmågan 
att leverera effekt. Denna kedja består av 
länkarna analys, samverkan, planering, 
samordning, utbildning och övning. Det 
är först när detta är genomfört som den 
verkliga effekten kan erhållas, och erhål-
las snabbt. För att säkerställa detta skall 
naturligtvis de olika stegen genomföras 
tillsammans med relevanta parter, det är de 
som skall göra insatserna som tillsammans 
skall skapa förmågan till effekt. 

I den processen ingår med automatik 
också att kunskap övergår till kompetens 
och att det i de skapade nätverken byggs 
upp ett förtroende som underlättar snabba 

insatser i svåra situationer. Detta är den 
reella innebörden av begreppet territoriell 
verksamhet. 

Att vi nu är på väg åt helt fel håll framgår 
av ett riksdagsbeslut den 16 november6 
innebärande avveckling av den regionala 
territoriella förmågan med det enda moti-
vet att ”I det framtida insatsförsvaret och 
den beslutade insatsorganisationen finns 
inte längre krav på eller behov av en regio-
nal eller territoriell ledning som motsvarar 
en särskild insatsorganisation”.

Detta trots att Överbefälhavare i ett sär-
skilt underlag7 angivit att det fanns behov 
av särskilda ledningsgrupper i Storstads-
områdena och i Norrland. Konsekvensen 
av detta kommer att bli en ledningsstruktur 
i Försvarsmakten där all ledning är samlad 
centralt. Mig veterligt är detta en helt unik 
lösning som saknar sin motsvarighet hos 
några andra jämförbara stater i världen. 
Se bild 6.

Denna centrala ledning leder idag utlands-
verksamheten i bl a Afghanistan, Liberia, 
Kosovo och Bosnien. Dessutom skall man 
i framtiden kunna leda insatser i Sverige, 
både operativt, taktiskt och territoriellt. 
Detta skapar sårbarheter och risker. 

Eftersom detta är den enda ledning som 
finns ovanför förbandsnivån inställer sig 
frågan vad som händer om den slås ut. Det 
blir ju inte bättre av att huvuddelen av den 
sitter samlad i Uppsala med en skyddsnivå 

Bild 5: Sammanhang mellan behov och effekt 
i en insats – den s k Effektkedjan

6  Avvecklingen av militärdistriktsorganisationen (Prop 2004/05:160) 
7  Försvarsmaktens kompletterande underlag avseende principiell utformning för insatsledning och ter-

ritoriell    ledning (HKV 2005-03-07 23 250:63880)6:1)
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som lämnar mycket övrigt att önska. Har 
det verkligen genomförts en seriös risk- 
och sårbarhetsanalys av detta?

Den andra frågan som rutinerade che-
fer på hög nivå omedelbart ställer sig är 
hur många insatser, i hur många olika 
riktningar som kan ledas samtidigt. Här 
finns stor risk för ledningskollaps genom 
att systemet överbelastas. Det har sagts 
att detta system är skapat för normal och 
lågkrisverksamhet. Men om verkligheten 
skapar en större kris med högre krav på 
förmåga? Då är tydligen lösningen att 
förbandschefer skall kunna överta ledning 
av insatser. Det ser dock ut som om dessa 

varken får de resurser som detta kommer 
att kräva eller de uppgifter som i så fall 
måste förberedas. I min värld ställs det 
högre krav på professionalism än den lös-
ning som vi nu håller på att skapa.

Med denna ledningsstruktur, som ser ut 
som en ”huvudfoting”, kommer förutsätt-
ningarna för att nå den förmåga till effekt 
som beskrevs i effektkedjan tidigare att 
vara mycket begränsad. Det är ju i vaccu-
met mellan den centrala ledningsnivån och 
förbanden som den viktigaste civila opera-
tiva verksamheten leds. Här finns länssty-
relser, länspolismyndigheter, landstingen 
och räddningstjänsterna, de myndigheter 

Bild 6: Försvarsmaktens framtida ledningsstruktur
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som är av avgörande betydelse i tidigare 
redovisad effektkedja. 

Detta är ett exempel på en politiskt helt 
felaktig detaljstyrning av verksamheten.

Det blir ganska motsägelsefullt när man 
sedan läser regeringens anvisningar i årets 
budgetproposition8 att förmågan skall öka. 
Här anges bl a att Försvarsmakten skall 
kunna möta ökade krav på att bistå andra 
myndigheter vid skyddandet av viktiga 
samhällsfunktioner och infrastrukturer 
vid insatser mot terrorism eller sabotage-
verksamhet.

Men när man sedan läser regeringens 
planeringsanvisningar för 20079  blir det 
närmast förvirrat. I dessa nämns inte na-
tionella uppgifter en enda gång. Vad menar 
regeringen egentligen?

Här vill jag gärna åberopa stabschefen 
på Krisberedskapsmyndigheten som har 
beskrivit att

 om man inte är förberedd,
 om man har ont om resurser,
 om man inte har rätt kompetens, och
 om man inte har övat,
då blir snabbt en liten kris en stor kris! 

Men om vi skall uppfattas som seriösa så 
måste Försvarsmakten ändå kunna åstad-
komma en nationell effekt på något sätt. 

Därför blir det logiska vägvalet att 
insatserna skall kunna var förberedda, 
och dessa förberedelser måste vara ge-

nomförda på den nivå där de faktiskt skall 
genomföras. 

Sedan följer av detta ganska naturligt 
att man inte kan förbereda allt, utan att det 
måste finns förmåga för att också kunna 
hantera andra händelser. Men ju mer man 
är förberedd, desto bättre förmåga har man 
att hantera även andra, överraskande och 
oförutsedda händelser också.

Slutsatser
Summan av de vägval som jag här har 
presenterat – och rekommenderat – är att 
Försvarsmakten måste utveckla en an-
nan nationell ledningsstruktur än den nu 
föreslagna, skapa ett  beredskapssystem 
med delvis högre beredskap än vad som 
nu är på gång och komplettera gällande 
utbildningsinriktning för att kunna klara 
nationella insatser mot dagens hotbild och 
med fredssamhällets lagar som grund för 
insatsreglerna.

 Försvarsmakten, som är en del av sam-
hällets samlade resurser, måste vara beredd 
på det oväntade även nationellt och också 
kunna reagera adekvat. Detta är ett rimligt 
krav för de 37 miljarder som vi kommer att 
avdela kommande år. Det är också ett krav 
som dess uppdragsgivare – det svenska 
folket – kommer att ställa den dag det 
händer något.

Idag uppfattas detta inte vara viktiga 
frågor i Försvarsmakten, eftersom det 
inte anses vara politiskt efterfrågat och 

8  Budgetpropositionen fö 2006, kap 6 (2005/06:1)
9  Regeringsbeslut 2005-10-20 Fö 2005/2483/MIL
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att man inte uppfattar att man har dessa 
uppgifter. Riksdagen måste därför bli 
mycket tydligare i vad man kräver av 
Försvarsmakten. 

De åtgärder som krävs för att åstad-
komma detta är jag övertygad om att det 
går att genomföra genom omplaneringar i 
givna ramar, det handlar mer om attityder 
och vilja än rena kostnader.

Sammanfattning
Som det är idag hanterar vi inte hela hot-
skalan. Framför allt har den s k gråzonen 
lyfts bort. Därmed finns det ett säkerhets-
politiskt svart hål och därmed finns det 
heller inga adekvata militära resurser som 
är förberedda på detta. På samma sätt som 
vi förbereder oss att kunna genomföra gra-
derade internationella insatser så måste vi 
också kunna göra detta nationellt.  

Vi talar idag ofta om att vår utveckling 
skall vara viljestyrd. Men i detta avseende 
blir våra åtgärder händelsestyrda, eftersom 
vi inte nu vill ta tag i de grundläggande 
frågorna. 

Inställningen och viljan i detta avseende 
kan bäst beskrivas med att mycket kraft har 
ägnats åt vad man anser Försvarsmakten 
får göra, vilket hämmat utvecklingen. 
Detta är, som försvarsministern uttryckte 
sig vid Akademiens högtidssammankomst 
förra året, en felaktigt ställd fråga. Om vi 
stället hade haft fokus på vad Försvars-
makten kan göra hade vi sannolikt kunnat 
se en annan utveckling.

Så att inte vilja välja nu i de frågor som 
jag beskrivit, är faktiskt också ett val. Det 
valet innebär att det fortsatt kommer att 
vara stora luckor i vår nationella säkerhet. 
Världen ser ut som den gör, hittills har vi 
varit förskonade, men ingen vet vad framti-
den bär i sitt sköte. Vår nationella säkerhet 
är vårt ansvar. Det kan vi aldrig lämna 
över till någon annan aktör. Så frågan är 
– nu när ett riskfönster står på vid gavel 
– Hur länge skall vi behöva vänta innan vi 
stänger det? Eller måste vi också drabbas 
av terrorismens fasor först?


