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Syftet med utskottets resa var att: 

 Få en fördjupad förståelse för den malaysiska och singaporianska 

försvars- och säkerhetspolitiken och det förebyggande och hanterande 

arbetet avseende civila kriser, till exempel naturolyckor. 

 Utbyta erfarenheter med relevanta aktörer kring gemensamma intressen 

inom försvarsmateriel, militär förmågeutveckling, framtida 

försvarspolitiska prioriteringar och krisberedskapsarbete. 

 I sammanhanget möta parlamentsrepresentanter, försvarsministerier, 

krisberedskapsenheter inom regeringskanslier med flera samt svenska 

företag inom försvarssektorn som är på plats i respektive land. 

 

 

Resan inleddes med besök i Malaysias huvudstad, Kuala Lumpur, där den 

svenska ambassaden på plats gav en övergripande presentation över Malaysia 

och regionen, dess politiska liv och ekonomi, och det arbete som Sverige och 

svenskar bedriver i landet. Ett besök på Malaysias försvarsdepartement följde 

den 29 augusti där landets försvarsmakt beskrevs inklusive dess 

försvarsmaterielutveckling och fredsbevarande styrkebidrag i världen. Även 

arbetet med att hantera naturkatastrofer berördes. 

Delegationen mötte sedan svenska företrädare i regionen för Saab och BAE 

Systems Bofors för att få deras syn på försvarsmaterielutveckling och marknaden 

i Sydostasien. 

Den 30 augusti inleddes med ett besök och förevisning av en av landets främsta 

moskéer, Putramoskén i Malaysias administrativa huvudstad Putrajaya. Ett besök 

på Nationella säkerhetsrådet (National Security Council, NSC) följde. NSC 

sorterar under premiärministerns departement och har till huvuduppgift att dra 

upp riktlinjer gällande nationell säkerhet, krishantering m.m. ur ett militärt och 



 

 

 

 

 

 

 

 

civilt perspektiv. Dagen avslutades med ett besök hos en lokal partner för Saab, 

DRB-HICOM, som beskrev sitt arbete med att bl.a. utveckla och underhålla 

militärt materiel. 

Delegationen reste den 31 augusti vidare till Singapore där ambassaden gav sin 

beskrivning av landet och regionen ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv. Ett 

möte med Saab följde som förutom information om försvarsmaterielfrågor 

innehöll en försvarspolitisk analys av Singapore. Dagen avslutades med ett besök 

hos Religious Rehabilitation Group som bedriver ett förebyggande arbete mot 

militant islamism och ett fältarbete med att försöka rehabilitera personer som 

självradikaliserats för att t.ex. strida för IS/Daish. 

Den 1 september besökte delegationen S. Rajaratnam School of International 

Studies som sorterar under Nanyang Technological University i Singapore. En 

rad forskare beskrev aktuella frågor i regionen, t.ex. utvecklingen i Sydkinesiska 

sjön, olika länders politik gentemot Kina och inom ramen för det sydostasiatiska 

nätverket ASEAN. Även den politiska utvecklingen i Afghanistan berördes. Efter 

en lunch hos Svenska kyrkan i Singapore, som beskrev sin verksamhet i 

regionen, besökte delegationen Singapore Civil Defence Force vars fokus till stor 

del är på räddningstjänst, brandbekämpning och hantering av farliga ämnen. En 

förevisning av deras utbildningsanläggning gavs. Detta följdes av ett besök på 

utrikesdepartementet där regionala frågor, t.ex. ASEAN:s och Kinas roll i 

regionen berördes. Dagen avslutades med en mottagning i den svenske 

ambassadörens residens där många lokala aktörer deltog. 

På det singaporianska besökets sista dag, den 2 september, besöktes parlamentet 

och dess försvarsutskott för en diskussion om aktuella och gemensamma frågor, 

t.ex. säkerhetspolitik, cyberförsvar och samhällets motståndskraftighet vid kriser. 

Ett besök på den amerikanska kryssaren USS Shiloh följde med tillhörande 

förevisning av fartyget. Delegationen besökte sedan försvarsministeriet i 

Singapore som beskrev landets militära organisation, förmåga och synen på 

samarbetet med Sverige. Före hemfärd avslutades dagen med ett besök i 

Singapores hamn (PSA Singapore Terminals), världens näst största hamn för 

containertrafik. 

Syftet med resan uppnåddes.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malaysia 

 Kulturellt studiebesök i staden Malacka (söndag) 

 Landgenomgång av ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia 

 Presentation av Malaysias försvarspolitik av försvarsministeriet 

 Möte med försvarsmaterielföretagen Saab och BAE Systems Bofors 

 Besök i Putramoskén i Putrajaya 

 Presentation av Malaysias nationella säkerhetspolitiska arbete av 

företrädare från National Security Council, beläget i premiärministerns 

departement 

 Besök hos DRB-HICOM, Saabs lokala partner för 

försvarsmaterielutveckling 

 

Singapore 

 Landgenomgång av ambassaden i Singapore 

 Presentation av Singapores militära förmåga av Saab 

 Besök hos Religious Rehabilitation Group, om förebyggande och 

rehabiliterande arbete mot militant islamism 

 Besök vid S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang 

Technological University, för säkerhetspolitiska diskussioner 

 Lunch och information hos Svenska kyrkan 

 Besök hos Singapore Civil Defence Force och diskussion om 

räddningstjänstfrågor 

 Presentation av landets utrikespolitik av utrikesministeriet 

 Mottagning i den svenske ambassadörens residens och möte med lokala 

aktörer 

 Diskussion om aktuella frågor med parlamentets försvarsutskott 

 Besök på USS Shiloh, amerikanskt militärt fartyg 

 Presentation av Singapores försvarspolitik av försvarsministeriet 

 Besök hos PSA Singapore Terminal, och världens näst största hamn för 

containertrafik 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledamöter 

Hans Wallmark (M) 

Peter Jeppsson (S) 

Lena Asplund (M) 

Daniel Bäckström (C) 

Lotta Olsson (M) 

Paula Holmqvist (S) 

 

Försvarsutskottets kansli deltog med två tjänstemän. 

 


