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1 Inledning 

1.1 Uppdraget 

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 får Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa poli-

sens insatsförmåga.    

Enligt regeringsuppdraget ska vidtagna åtgärder slutredovisas till regeringen (Justitiedepar-

tementet) senast den 1 oktober 2019. Den 1 oktober 2018 överlämnade Polismyndigheten 

en delredovisning
1
. Detta är slutredovisningen. 

 

Polismyndighetens arbete med att stärka förmågan att bekämpa terrorism inleddes innan 

regleringsbrevet 21 december 2017 men har under 2018 och 2019 alltmer förstärkts vilket 

redovisas nedan. 

 

Enligt regleringsbrevet är uppdraget att höja grundförmågan hos poliser i yttre tjänst genom 

att säkerställa att de har aktuell och fortlöpande utbildning för att förebygga och hantera 

terrorattentat och att det finns tillgång till rätt utrustning och vapen, säkerställa en förstärkt 

regional insatsförmåga över landet samt säkerställa att det finns tillgång till taktiska öv-

ningsplatser som motsvarar de behov myndigheten själv pekat ut.  

1.2 Utgångsläget 

De flesta attentat de senaste åren i Europa har genomförts av ensamma gärningspersoner 

med enklare medel såsom kniv eller fordon och angreppen har oftast varit riktade mot all-

mänheten på platser där många människor vistas. Utöver detta har mer komplexa attentat 

förekommit med skjutvapen och sprängladdningar. Vid flera terrorattentat har gärningsper-

sonerna fortsatt sitt agerande till dess de blivit avbrutna. Förmågan till snabb polisiär re-

spons vid attentat är således avgörande för att avbryta attentat och begränsa antalet dödade 

och skadade.  

 

Ett annat förekommande tillvägagångssätt vid attentat har varit att angripa uniformerade 

företrädare för staten såsom poliser och militärer.  

 

Utöver detta har mer komplicerade terrorattentat genomförts som ställer högre krav på en 

mer specialiserad kompetens och utrustning hos polisen. I väsentliga delar gäller detta också 

för andra typer av pågående dödligt våld, såsom skjutningar vid skolor, arbetsplatser och 

nattklubbar.  

Vid ett genomfört terrorattentat måste gärningspersonen samt eventuella medgärningsper-

soner skyndsamt identifieras, lokaliseras och frihetsberövas för att förhindra att nya attentat 

begås. Samtidigt är det nödvändigt att förundersökningen hanteras systematiskt och struktu-

rerat, vilket är tidskrävande. Då jakten på en flyende gärningsperson och eventuella med-

gärningspersoner kräver skyndsamhet och förundersökningen kräver noggrannhet upp-

kommer en målkonflikt. För att lösa målkonflikten behöver Polismyndigheten göra ade-

kvata prioriteringar vilket kräver omfattande utbildning och övning. Polismyndighetens 

förmågor måste dessutom kontinuerligt anpassas efter terrorismens utveckling. 
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2 Vidtagna åtgärder 

I regleringsbrevet uppdras åt Polismyndigheten att säkerställa både insatsförmågan och den 

förstärkta regionala insatsförmågan över landet.  

Det som i regleringsbrevet benämns insatsförmåga motsvaras inom Polismyndigheten av 

ingripandeförmåga vilket är den enskilda polisens förmåga att ingripa vid brott mot liv och 

hälsa. Polismyndighetens ingripandeförmåga tillgodoses genom utbildningskonceptet poli-

siär konflikthantering, Polkon (se 2.1), vilket främst riktar sig till poliser i yttre tjänst. Flera 

terrorattentat har fortgått till dess polis avbrutit angreppet och detta ställer oerhört höga krav 

på kort responstid och stor ingripandeförmåga hos poliser i yttre tjänst. 

Det som i regleringsbrevet benämns som en förstärkt regional insatsförmåga benämns inom 

Polismyndigheten för insatsförmåga vilket utgörs av en nationell och sju regionala insats-

styrkor som är särskilt utbildade för uppdraget inom ramen för det nationella insatskoncep-

tet, NIK (se 2.2).   

Grunden för polisens ingripande- och insatsförmåga utgörs av personalnumerär, utrustning, 

taktikutbildning, regelbunden fortbildning, mental förberedelse samt tillgång till skyddsut-

rustning och vapensystem. Utöver detta krävs att resursen är tillgänglig. 

Att säkerställa förmågan att förebygga och hantera terrorattentat innebär ett omfattande 

förarbete där utbildning, övning och utrustning är centralt. För detta behövs övningsplatser 

och en organsation som tar fram och kvalitetssäkrar utbildning och övning. Avseende ut-

rustning behövs utveckling, inköp, framtagande av förvaring, omsättning och förvaltning 

för en långsiktigt kvalitetssäkrad förmåga.  

Ett terrorattentat ställer höga krav på förmågan att leda polisverksamheten. Kontinuerlig 

utbildning och övning i lednings- och stabsmetodik samt tillgång till effektiva ledningssy-

stem är därför nödvändigt.  

2.1 Polisiär konflikthantering, Polkon 

Svensk polis är beväpnad, taktikutbildad och arbetar i huvudsak i dubbelpatrull vilket ger 

goda grundförutsättningar för att hantera terrorattentat och pågående dödligt våld. Utbild-

ningskonceptet benämns polisiär konflikthantering (Polkon).  

 

Poliser i yttre tjänst får inom ramen för Polkon en grundutbildning och därefter en årlig 

taktisk fortbildning. Under de senaste åren har huvuddelen av poliserna i yttre tjänst ge-

nomgått Polkonutbildning som syftat till att höja förmågan att respondera mot ett terrorat-

tentat eller pågående dödligt våld. Ett arbete med att utbilda resterande personal i yttre tjänst 

samt att tillgodose fortbildning pågår. En begräsning i omfattningen av utbildad personal är 

den bristfälliga tillgången av taktiska övningsplatser. 

 

Annan personal som kan hamna i riskfyllda situationer, exempelvis tekniker och utredare, 

som tidigare inte fått taktikutbildning i Polkon får med början 2020 en kortare Polkon-

utbildning med fokus på att skydda sig själva och sin kollega.  

 

En begräsning i nuläget avseende fortbildningar är resursbristen vilket försvårar möjlighet-

en för poliser att delta i planerad utbildning.  
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Under perioden 2016-2018 har inriktningen i fortbildningen varit kunskapshöjning i ämnet 

taktik kopplat till terrorism. Detta har bland annat skett genom en webbutbildning som 

samtliga polisanställda har tillgång till.  

2.2 Nationella insatskonceptet, NIK 

Polismyndighetens regionala insatsstyrkor utgör sammantaget den förstärkta insatsförmåga 

som regeringsuppdraget åsyftar. Insatskonceptet som skapar denna förstärkta förmåga be-

nämns det nationella insatskonceptet (NIK) och utgörs av de regionala insatsförmågorna 

och den nationella insatsstyrkan (NI). Polismyndigheten utvecklar inom ramen för NIK en 

förstärkt enhetlig insatsförmåga där även de regionala förmågorna kan verka nationellt.  

NIK syftar till att säkerställa en mer kvalificerad ingripandeförmåga för farliga eller kom-

plexa situationer som kräver metoder och system utöver polisens grundförmågor. Den totala 

insatsförmågan är även beroende av ett gott samarbete mellan de olika nivåerna av ingri-

pandeförmåga, vilket kräver omfattande och kontinuerligt återkommande taktikutbildning 

och övning vilket förutsätter tillgång till taktiska övnings- och utbildningsplatser. 

Det finns särskilt utbildade och utrustade insatsförmågor i samtliga polisregioner. Därtill 

har den nationella insatsstyrkan, NI, förmåga att ingripa mot än mer komplexa typer av 

terrorattentat. Gällande de mest komplexa attentaten har även förmågan att samverka med 

Försvarsmakten utvecklats.  

Arbetet med rekrytering och grundutbildning fortgår för att tillföra de resurser som krävs 

för att få ett hållbart NIK-system över tid. Verksamheten genomlystes under 2019 med syfte 

att bättre kunna anpassas mot regionala och nationella problembilder samt möta regionala 

behov av förstärkt ingripandeförmåga. 

2.3 Nationella förstärkningsorganisationen, NFO 

Den nationella förstärkningsorganisationen, NFO, är en förberedd förstärkningsorgansation 

som vid behov kan bemannas av särskilt utbildad polispersonal med anpassad metodik och 

utrustning för hantering av folksamling (till skillnad mot NIK som är till för ingripande mot 

farlig person).  

NFO består av flera olika funktioner vilka tillsammans bildar en taktisk helhet. Vid befa-

rade eller inträffade terrorattentat eller andra omfattande ordningsstörningar kan NFO an-

vändas för att kraftsamla polisresurser i landet. NFO resursen kan exempelvis vid en terror-

händelse utgöra en trygghetsskapande resurs som kan förflyttas över landet.   

2.4 Utredning 

Genom en överenskommelse från 2015 tog Polismyndigheten i september 2016 över 

ansvaret från Säkerhetspolisen för utredning av ett inträffat terrorattentat i Sverige som 

innebär dödligt våld, skada på person eller stor materiell förstörelse och som är av sådan 

karaktär att det krävs omfattande utredningsresurser över tid.
 2
   

Efter ett inträffat terrorattentat måste gärningspersonen samt eventuella 

medgärningspersoner skyndsamt identifieras och lokaliseras för att förhindra ytterligare 

attentat. Vid eftersökandet krävs ett nära samarbete mellan flera olika verksamheter inom 

Polismyndigheten samt med Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. Att de tillsammans 
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kan arbeta mot samma mål och i samma tidsskala är avgörande. Under 2018 och till dags 

dato 2019 har tre större nationella utredningsövningar genomförts tillsammans med 

Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten där 50-100 deltagare medverkat vid respektive 

övning. Scenarierna har handlat om multipla terrorattentat.  

Genom övningarna har förståelsen ökat för det komplexa utredningsarbetet som följer ett 

terrorattentat. Erfarenheterna ligger till grund för fortsatt vidarutveckling av utredningsar-

betet av terrorattentat. Polismyndigheten behöver dock utöka sin förmåga att identifiera och 

lokalisera en gärningsperson på flykt vilket i terrorsammanhang är ett möjligt scenario.  

2.5 Ledningsförmåga 

Förutom en snabb polisiär respons är en väl fungerande operativ ledning avgörande för 

Polismyndighetens förmåga att hantera ett inträffat terrorattentat.  

 

Som en följd av attentaten
3
 i Norge 2011 har Polismyndigheten målmedvetet arbetat med att 

utveckla den operativa ledningsförmågan genom bland annat framtagande av riktlinjer och 

genomförande av utbildningar för ledning vid särskilda händelser
4
. Under 2019 kommer 

även en handbok att färdigställas.  

 

Flera utbildningsinsatser för kommenderingschefer, stabschefer, stabsfunktioner, polische-

fer i beredskap, polisinsatschefer och gruppchefer har genomförts de senaste åren för att öka 

denna förmåga. 

 

Under 2019 har arbetet med att, i tillämpliga delar, harmonisera ledningsmetodiken vid 

särskilda händelser och vardagsledning påbörjats. Övningar i beslutsfattande har genom-

förts och innefattat avvägningar mellan att jaga gärningspersonerna samt eventuella med-

gärningspersoner och kvalitetssäkra förundersökningen.   

 

Polismyndigheten har idag en sammanhållen, effektiv och robust ledningsförmåga vid sär-

skilda händelser, dock finns ett behov av ett bättre tekniskt ledningsstödssystem.   

2.6 Taktiska övningsplatser 

För att kunna säkerställa Polismyndighetens förmåga att ingripa vid terrorattentat eller mot-

svarande operativa utmaningar krävs utbildning och övning. En grundläggande förutsätt-

ning för det är adekvata anläggningar för taktikutbildning och övning. 

 

Det finns övningsplatser av olika standard på flera platser i Sverige men det behövs fler för 

att tillgodose behovet för Polismyndigheten samt för gemensamma utbildningar och öv-

ningar med samverkande aktörer.  

 

Det fortgår ett arbete med att ta fram fler regionala och nationella övningsplatser men att 

anskaffa och anpassa övningsplatser är tidskrävande och Polismyndigheten har mycket 

arbete kvar innan behovet är tillgodosett. Utifrån nuvarande situation kommer behovet inte 

kunna tillgodoses i närtid.  

                                                        

 

3
 Attentatet mot regeringskansliet i centrala Oslo samt mot sommarlägret på Utøya. 

4
 Särskild händelse är en polisinsats där arbetet planeras, organiseras och leds enligt särskilda 

rutiner. Händelsen kan vara planerad eller hastigt uppkommen. Exempel på särskilda händelser 

är terrorattentat, bombhot, större olyckor, vissa större allmänna sammankomster och omfattande 

avbrott i samhällsviktiga funktioner.  



 VIDTAGNA ÅTGÄRDER 

  

 

 

5 

 

2.7 Utrustning 

För att polispersonal med rätt skyddsutrustning och förstärkningsvapen snabbt ska kunna 

respondera krävs att utrustningen är lättillgänglig.  

Ett stort antal utrustningspaket, så kallade FPP-paket
5
, innehållande vapen och skyddsut-

rustning har, i samtliga regioner, delats ut till poliser i yttre tjänst för lättillgänglig förvaring 

i polisfordon. Ytterligare en större beställning av FPP-paket är genomförd och leverans 

förväntas under året.  

 

För en långsiktigt kvalitetssäkrad tillgång till utrustning behövs utveckling, inköp, förva-

ringslösning, omsättningsplan och förvaltning vilket medför kostnader över tid. Arbetet 

med vapenförvaring i såväl fordon som lokaler fortgår. 

2.8 Fordon 

För att säkerställa tillgängligheten av personal med insats- och ingripandeförmåga förvaras 

numer vapen säkert i transportfordon. 

 

Ett tillfredsställande förvaringssystemen har utvecklats och är nu installerat i hundratals 

befintliga utryckningsfordon. Utöver dessa är vapenförvaringen standardutrustning i alla 

nya polisfordon som köps. Vapenförvaringen har även installerats i vissa polisbåtar.   

2.9 Polisflyget 

I samband med terrorattentat är en lägesbild från luften ofta nödvändig då trafiksituationen 

blir påverkad.  

Polisflygets inhämtningsförmåga är viktig för polisens lägesbild och förstärker förmågan att 

fatta relevanta beslut under kaotiska och snabba händelseförlopp. 

Polisflyget används även för att förflytta kritisk personalresurs. Vid terrorattentat kan luften 

utgöra enda möjliga transportväg.  

Två nya helikoptrar som nyligen levererats kommer markant att öka kapaciteten att sätta in 

delar av nationella insatsstyrkan, NI, vid tidskritiska insatser i svårtillgänglig miljö. Ök-

ningen kommer inte vara tillräcklig för att fylla hela NI:s behov av luftburna taktiska insat-

ser eller transporter. 

Utöver det bemannade helikoptersystemet finns även ett obemannat system, UAS
6
, inom 

Polismyndigheten, vilket huvudsakligen används för att söka efter försvunna personer. 

2.10 Nationella bombskyddet, NBS 

Nationella bombskyddet, NBS har till uppgift att med god förmåga lokalisera, bedöma, 

säkra, borttransportera och oskadliggöra explosiva och andra farliga ämnen (CBRNE
7
) i 

hela landet. NBS biträder regionerna vid händelser med misstänkta farliga föremål som 

antas innehålla explosiva-, kemiska-, biologiska-, radiologiska- eller nukleära ämnen. 
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NBS säkerställer sin förmåga gentemot terror genom att kontinuerligt se till att resurs och 

utrustning motsvarar uppdraget. Utbildning, övning, lokaler och utrustning utvecklas och 

förbättras i syfte att NBS ska få rätt förutsättningar att omhänderta en eventuell hotbild. 

2.11 Samverkan 

Vid ett terrorattentat krävs en omfattande samverkan med olika samhällsaktörer för att 

kunna avbryta ett pågående attentat och för att minska konsekvenserna. Nedan följer aktörer 

som Polismyndigheten samverkar med för att förebygga och hantera terrorattentat.  

2.11.1 Samverkan med allmänheten 

Polismyndigheten har utvecklat sin operativa kriskommunikation för att båda varna och för 

att öka tipsinflödet. Utbildningar genomförs kontinuerligt för att säkerställa att insatsför-

mågan innefattar kompetens inom kriskommunikation. 

 

Kunskapshöjande åtgärder har vidtagits för att förbereda allmänheten på hur de ska agera 

vid ett terrorattentat i syfte att färre blir skadade eller dödade. För detta har ett material, Fly 

- Sök skydd – Larma, tagits fram. Materialet har presenterats på en pressrelease och därefter 

distribuerats till allmänheten både i pappersform och digitalt. 

2.11.2 Samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB 

Polismyndigheten arbetar tillsammans med MSB för att ta fram en skriftlig vägledning om 

skydd av folktäta platser. Vägledningen riktar sig till de som arbetar inom säkerhetssektorn 

eller som har ansvar för platser eller lokaler där mycket folk vanligtvis vistas såsom affärer, 

nattklubbar, skolor, biografer, sportarenor, hotell, m.m. Syftet är att skyddet av dessa platser 

ska förbättras för att förhindra och försvåra angrepp samt för att minska skadeutfallet om ett 

attentat inträffar.    

2.11.3 Samverkan Räddningstjänst och sjukvård 

Vid ett inträffat terrorattentat är god samverkan med räddningstjänst och sjukvård vid 

attentatsplatsen av yttersta vikt. Denna samverkan fungerar i vardagen väl och övningar 

sker regelbundet.  

I syfte att åstadkomma effektiva och samordnade insatser vid tidskritiska händelser som 

pågående dödligt våld i publik miljö (PDV) har en vägledning
8
 tagits fram för polis, 

kommunal räddningstjänst och ambulanssjukvård men den kan även användas av andra 

aktörer. 

2.11.4  Samverkan Säkerhetspolisen 

Säkerhetspolisen ansvarar för att förhindra att nya attentat begås och det krävs ett välövat 

samarbete mellan myndigheterna för att möjliggöra välgrundade avvägningar mellan för-

hindrande av nya attentat, säkerställande av befintlig förundersökning samt en trygghets-

skapande kommunikation till allmänheten. Övningar i detta har under senare år skett på 

olika platser i Sverige. 

                                                        

 

8
  MSB, Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö (2018) Publikations-

nummer MSB1199-November 2018, ISBN 978-91-7383-821-4 
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Som tidigare nämnts har Polismyndigheten genom en överenskommelse tagit över ansvaret 

från Säkerhetspolisen för utredning av ett inträffat terrorattentat i Sverige som innebär död-

ligt våld, skada på person eller stor materiell förstörelse och som är av sådan karaktär att det 

krävs omfattande utredningsresurser över tid. 

2.11.5 Samverkan Försvarsmakten 

För att säkerställa att Sveriges samlade förmåga kan användas i händelse av ett 

terrorattentat, samarbetar Polismyndigheten med Försvarsmakten. Detta sker exempelvis 

genom gemensamma övningar och överenskommelser kopplat till lag om Försvarsmaktens 

stöd till polisen vid terrorismbekämpning
9
. Polismyndigheten har i tidigare rapporter

10
 

påtalat ett behov av att se över lagstiftningen för att även möjliggöra att Försvarmaktens 

personal kan nyttjas till skydd och bevakningsåtgärder.  

Vidare har Polismyndigheten tillgång till Försvarsmaktens stöd med medeltung 

helikoptertransport vilket övas kontinuerligt. Försvarsmaktens stöd är dock otillräckligt.   

SVEA är en årlig övning i operativt beslutsfattande och samverkan för att förebygga eller 

förhindra terrorattentat. De som medverkar i SVEA är, Polismyndigheten, Försvarsmakten, 

Säkerhetspolisen och Regeringskansliet. 

2.11.6 Samverkan Kustbevakning 

Polismyndigheten och Kustbevakningen har på uppdrag av regeringen
11

 tidigare gemensamt 

redovisat förslag till hur Kustbevakningen med kort varsel ska kunna stödja Polismyndig-

heten operativt med sjötransporter, flygtransporter och flygspaning vid polisiära insatser 

mot terrorism eller annan allvarlig brottslighet
12

.  

Polismyndigheten ingick 14 december 2018 en överenskommelse om samverkan med 

Kustbevakningen inom ett antal olika områden såsom operativ samverkan, flygresurs och 

kompetensutveckling.
 13

 Gemensamma övningar har genomförts.   

3 Det fortsatta arbetet 

För att kunna säkerställa polisens ingripande- och insatsförmåga över tid krävs en kontinu-

erlig utveckling för att möta det föränderliga terrorhotet. De förmågehöjande åtgärder som 

genomförs behöver utvecklas, implementeras och vidmaktshållas. Det fortsatta arbetet be-

står bland annat av: 

- att inom ramen för den polisiära konflikthanteringen, Polkon, planera för en 

kontinuerlig fortbildning för att säkerställa ingripandeförmågan och för att anpassa 

den efter rådande hotbild, 

- fortsatt framtagande av utrustning såsom våldshjälpmedel, skyddsutrustning, 

fordon och uniform, 

- uppbyggnad av ett IT-system för uppföljning av utrustning, 
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- fortsatt internationellt erfarenhetsutbyte, 

- ett fortsatt arbete med rekrytering och efterföljande grundutbildning för resurser 

tillhörande det nationella insatskonceptet, NIK, 

- att fortsätta arbetet med att ta fram en långsiktig plan för anskaffande och 

anpassning av övningsplatser, 

- fortsatt arbete med att ta fram ett nytt tekniskt ledningssystem, 

- fortsatt leverans av FPP-paket,   

- montera vapenförvaring för förstärkningsvapen i fler fordon och även i andra typer 

av transportmedel, 

- leverans av två nya helikoptrar under hösten 2019. Tillhörande besättning är under 

rekrytering och utbildning, 

- uppbyggnad av Polismyndighetens kapacitet att ta emot stora mängder data från 

allmänheten i samband med större händelser såsom terrorattentat och 

naturkatastrofer,  

- ett arbete med att höja förmågan att skyndsamt kunna identifiera, lokalisera och 

frihetsberöva en gärningsperson samt eventuella medgärningspersoner,   

- utveckling av internationella samarbetet med Europol. Polismyndigheten ser över 

hur denna hjälp kan användas på bästa sätt, 

- fortsatt samverkan med Åklagarmyndigheten, Räddningstjänsten, Säkerhetspolisen, 

Försvarsmakten och Kustbevakningen genom fler gemensamma övningar och 

utbildningsinsatser.  

4 Slutord 

Polismyndigheten har under en längre tid utvecklat sin förmåga att förebygga och hantera 

terrorattentat samt bekämpning av våldsbejakande extremism utifrån Den svenska strategin 

mot terrorism
14

. Polismyndigheten inrättade 2014 en särskild funktion, nationella taktiska 

rådet (NTR), med ansvar att säkerställa att strategin införlivas i myndighetens verksamhet. 

Aspekten terrorism har sedan dess infogats i många fortbildningar för polisanaställda, ex-

empelvis taktik- och ledningsutbildningar. 

Effekter av utvecklingsarbetet kunde tydligt ses i samband med attentatet på Drottninggatan 

i Stockholm, den 7 april 2017. Vid attentatet fanns den mentala förberedelsen hos såväl 

beslutsfattare som personal i yttre tjänst såväl i den drabbade polisregionen Stockholm som 

i övriga regioner samt vid nationella operativa avdelningen, Noa. Polismyndigheten upp-

nådde full operativ förmåga, med såväl regionala som nationella förmågor, i Stockholms 

city redan 20 minuter efter attentatet. 

Sedan 2017 har myndighetens fokus gällande att säkerställa ingripandeförmågan varit att 

fortsätta utbildningssatsningarna och tillgängligöra utrustning för skydd och verkan till 
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poliser i yttre tjänst. I samtliga regioner finns även en insatsresurs som genom det nationella 

insatskonceptet NIK är mer enhetlig. 

Erfarenhetsutbyte genom internationell samverkan har varit en framgångsfaktor för att 

snabbt kunna utveckla Polismyndighetens olika förmågor som behövs för att förebygga och 

hantera terrorism och terrorattentat.  

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inleder under hösten 2019 ett närmare samarbete, 

Redex, för att reducera de våldsbejakande extremistmiljöerna i syfte att förebygga terrorat-

tentat. 

Regeringens terrorsatsning i vårändringsbudgeten
15

 för 2018 möjliggjorde en kvalitetshöj-

ning av Polismyndighetens förmåga att bekämpa terrorism.    

Polismyndighetens arbete med terrorismbekämpning behöver dock fortgå och utvecklas för 

att vidmakthålla en relevant förmåga som är anpassad till den ständigt föränderliga hotbil-

den.  
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