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Innan jag fortsätter måste jag nu framhålla 
att jag inte tror att några tusen terrorister 
kommer att förorsaka att världens ekono-
mier störtar samman även om de följer 
den klokaste strategin. Det är nog ändå 
så att de kommer att ställa till med bety-
dande oreda under relativt lång tid. Om 
omvärlden inte har erforderliga resurser 
att snabbt neutralisera hotet så kommer i 
alla fall terroristernas förhandlingsposition 
att ha förbättrats avsevärt. Deras möjlighet 
att påverka eller överta makten från svaga 
regimer kan utökas vilket i sin tur innebär 
en förbättrad maktbas inför nya steg. 

Gör någon något åt detta?
Är det då någon som har reagerat inför 
hotet? Jo NATO har tydligen insett risken 
för följderna av maritim terror och vidtagit 
en rad åtgärder av direkt operativ karaktär. 
Inom operationen ”Active Endeavour” 
genomfördes således en rad aktiva åtgärder 
i Medelhavet. Både övervakning, eskor-
tering och minröjning har genomförts. 
Avsikten har varit att skydda sjöfarten och 
hindra terroristerna att utnyttja fartygs-

transporter. Motsvarande verksamhet har 
också genomförts i Indiska oceanen.

Om nu västländerna har insett betydel-
sen av sjötransporter för den ekonomiska 
utvecklingen, hur är det här hemma? Eller 
gäller inte hotet oss?

Indirekt kan vi naturligtvis alltid beröras. 
Om hamnen i Rotterdam stängs eller några 
andra farledsförträngningar blockeras så 
kommer naturligtvis balansen rubbas även 
för vår varutillförsel. Konsekvenserna kan 
bli betydande. Men kan vi beröras även di-
rekt? Riskerar vi att inloppet till Göteborg 
eller Brofjorden mineras eller att hamnarna 
skadas genom terrorverksamhet?

Intuitivt tycker vi att det är en onyanse-
rad fråga. Det är väl ingen som vill skada 
det fredliga Sverige. Problemet är då att 
vårt lika fredliga nordiska grannland Dan-
mark just nu allvarligt oroas över risken för 
terrorattentat i Köpenhamn. Danmark har 
ådragit sig fundamentalisternas misshag 
genom att stödja USA i Irak-konflikten. 
Samma misshag kan naturligtvis drabba 
andra länder som deltar i internationellt 
styrda konflikthanteringar.

Tyvärr gäller därför nog inte tesen att 
Sverige försvaras bäst genom internatio-
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nella insatser långt hemifrån. Hotbilden 
har än en gång anpassat sig till sin verk-
lighet och vi måste i vår tur anpassa oss 
efter det.

Jag tror alltså att det blir väldigt svårt 
att övertyga svenska folket om att skicka 
trupp till X-land om det samtidigt innebär 
att människorna här hemma skall känna 
oro för sin egen försörjning eller säkerhet. 
Samtidigt är det naturligtvis lika omöjligt 
att Sverige som nation skulle vara fritt 
från ansvar att bidra till internationell 
krishantering.

Nej, tyvärr för vissa beslutsfattare så 
innebär nog utvecklingen att den interna-
tionella profil som vi nu går emot kräver en 
ordentlig gard här hemma. Befolkningen 
måste vara övertygad om att – för att ta 
exemplet från ämnet för detta föredrag 
– hot mot sjöfarten, hamnar och farleder 
kan mötas effektivt. Samtidigt måste na-
turligtvis hot mot andra samhällsviktiga 
funktioner också kunna bemästras. Annars 
är nog risken stor för att det ganska snart 
kommer starka krav på ”icke-deltagande” 
eller på att ta hem eventuellt insatta för-
band. En sådan utveckling skulle vara 

förödande för trovärdigheten.
Slutsatsen blir därmed att vi nog måste 

ändra målbilden igen. Våra insatsförband 
måste i första hand kunna skydda samhäl-
let mot relevanta hot både nu och i fram-
tiden. Våra internationella insatser måste 
ske inom ramen för dessa insatsförband 
men med samtidigt bibehållande av en 
tillräcklig beredskap här hemma. En sådan 
handlingsväg kan också ha den fördelen 
att det kanske blir möjligt att möta en 
framtida situation som dagens bedömare 
inte har förutsett.  

En sådan kursändring är nog nödvändig 
för framtiden. Jag vill dock som slutord 
påpeka att jag därmed inte förespråkar 
en återgång till gamla strukturer och 
handlingssätt. Den nya situationen är så 
mycket annorlunda och kommer att kräva 
andra lösningar. Samarbete inom landet 
samt med andra länder kan också skapa 
förutsättningar för kostnadseffektiva lös-
ningar där varje land kan bidra med sina 
specialiteter. Jag har i och för sig förslag 
även om detta men det är inte ämnet för 
denna föredragning.

   


