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Inom Akademien har debatten varit 
livlig kring det som kommit att kallas 
”Det nya samhällsförsvaret”.1 Aka-

demins avdelning V tog upp temat redan 
i förra årets redovisning under rubriken 
”Mot en ny säkerhetspolitik”.2 Det här 
årets redovisning är en fortsättning på 
denna viktiga diskussion och kan också 
ses som ett bidrag till Försvarsberedning-
ens pågående arbete med ”En strategi för 
Sveriges säkerhet”.3

Ämnet för denna årsredovisning är om-
fattande. Därför har flera avgränsningar 
gjorts. Hit hör att vissa hotscenarier inte 
behandlats, t ex pandemier, tekniska kol-
lapser och naturkatastrofer. IT-säkerhet och 
sårbarhetsfrågorna har bara ytligt berörts. 
Inom ramen för denna framställning har 

inte heller Försvarsmaktens roll i ett nytt 
nationellt säkerhetskoncept behandlats.

Bakgrund
När de två Boeingplanen tidigt på mor-
gonen den 11 september 2001 rammade 
tvillingskraporna i New Yorks World Trade 
Center, ändrades förutsättningarna dras-
tiskt för västvärldens säkerhetspolitik. Det 
blev en startpunkt för en ny amerikansk 
utrikes- och säkerhetspolitik, och kriget 
mot den internationella terrorismen tog sin 
början. Den amerikanska administrationen 
i Washington tvingades ändra sitt tidigare 
säkerhetskoncept och satsar nu stort även 
på ”Homeland Security”. Denna nya syn 
fick också organisatoriska konsekvenser. 
Man tog ett resolut initiativ och samlade 

Sverige behöver ett nytt nationellt 
säkerhetskoncept

Årlig redovisning 2005 i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V 
den 11 oktober 2005 av institutionschef Bo Richard Lundgren* 

* Redovisningen har föredragits och diskuterats i avdelningen. För innehåll, slutsatser och förslag svarar  
författaren ensam.

1  Se Santesson, Olof: ”När krisen drabbade Rosenbad”, KKrVAHT, 1. häftet 2005; Sundin, Claes:”Karaktär 
och kompetens i Det Nya Samhällsförsvaret”, KKrVAHT, 2. häftet 2005.  Haglund, Magnus: ”Samhälls-
försvarets personal och utbildning”, KKrVAHT, 3. häftet 2005.

2   Lagerblad, Peter och Vindevåg, Leif: ”Mot en ny säkerhetspolitik”, KKrVAHT, 6. häftet 2004. 
3  Debatten startade egentligen redan år 2001 då Försvarsberedningen i sin debattserie gav ut en skrift betitlad 

Totalförsvaret är överspelat – vi behöver ett samhällsförsvar författad av Bengt Sundelius.
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många av de inhemska säkerhetsmyndig-
heterna under en hatt: det nya Department 
of Homeland Security.4

Men händelsen har också för oss i 
Sverige haft ett avgörande inflytande på 
vårt sätt att tänka kring nationella säker-
hetsfrågor. Vi är, liksom andra västländer, 
tvungna att formulera flera grundläggande 
frågor. Hit hör: Vilken roll har den moderna 
nationalstaten i den nya internationella sä-
kerhetsmiljön? Och vad är säkerhetspolitik 
idag? Händelsen den 11 september 2001 
blev  en ”ruptur”, en brytning, efter vilken 
vi måste tänka nytt och annorlunda.5

De moderna hoten utmanar nu stats-
ledningar och myndigheter i västvärlden. 
Många medborgare i länder som drabbats 
av den internationella terrorismen eller 
naturkatastrofer undrar idag, på goda grun-
der, om deras samhällen verkligen förmår 
skydda dem mot hoten i vardagen. Gör 
politiker och myndigheter tillräckligt för 
att skapa trygghet och säkerhet mot hoten? 
En sådan misstro kan lätt få spridning, 
och vi såg i exemplet orkanen Katrina på 
USA:s sydkust hur snabbt medborgare kan 
tappa tilliten till myndigheter och politiker. 
I Sverige har förtroendefrågorna också 
kommit upp på dagordningen i samband 
tsunamikatastrofen vid jul förra året och 
vid stormen Gudruns härjningar i början 
av januari i år. 

En viktig slutsats av det som sagts 
ovan är att medborgarnas förtroende för 

statsmakterna och myndigheterna är nära 
förknippat med den offentliga sektorns 
förmåga att hantera allvarliga kriser. Men 
förtroendet hänger också samman med hur 
statsledningarna värderar och beskriver 
hoten. Svenska kritiker hävdar att eliten 
och folket tenderar att gå i otakt. Staten, 
ledd av det politiska toppskiktet, satsar 
stora summor av skattebetalarnas medel 
på dyra materielprojekt såsom JAS-plan, 
ubåtar och obemannade farkoster medan 
mannen på gatan har svårt att förstå hur 
dessa militärt traditionella vapen skall 
kunna användas mot de aktuella civila ho-
ten. Satsningarna sker fortfarande mot ett 
gammalt krigsscenario, medan samhället 
blir alltmer sårbart, och individens trygg-
het urholkas. Förtroendeklyftan hotar att 
vidgas om ingenting görs.

Det är bland annat mot denna bakgrund 
som många västländer nu omprövar sina 
nationella säkerhetskoncept. EU-länderna 
har också gemensamt samlats kring en 
ny europeisk säkerhetsstrategi.6 Många 
medlemsländer försöker nu utforma sina 
nationella strategier så att det blir möjligt 
att lämna ett kvalificerat bidrag till Europas 
säkerhet. I Sverige har det politiska syste-
met reagerat tämligen långsamt. Men ett 
antal delreformer har initierats och pågår. 
Omdaningen av Försvarsmaktens uppgif-
ter och numerär sker i en egen process. 
På den civila sidan har ett nytt nationellt 
krishanteringssystem införts. Nyligen har 

4  Se Homeland Security Act of 2002: http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/hr_5005_enr.pdf 
5  Se Tunberger, Johan m fl: Strategi för det oväntade. FOI 2004, och Agrell, Wilhelm: Förvarning och sam-

hällshot, Studentlitteratur 2005, s 6.
6  Ett säkert Europa i en bättre värld – En europeisk säkerhetsstrategi antagen av regeringscheferna samlade 

vid europeiska rådet i Bryssel 2003-12-12.

http://www.dhs.gov/interweb/assetlibrary/hr_5005_enr.pdf
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också Informationssäkerhetsutredningen7 
lagt fram framåtsyftande förslag ägnade att 
höja informationssäkerheten i samhällsvik-
tiga system bl a genom att försöka förnya 
gammalmodig lagstiftning på området. 
Men först nu finns en politisk ambition 
att ta ett helhetsgrepp och se över hela det 
nationella säkerhetskonceptet. Den parla-
mentariskt sammansatta Försvarsbered-
ningen håller för närvarande på att utarbeta 
”En strategi för Sveriges säkerhet”.8 

Mot ett nytt nationellt 
säkerhetskoncept
Det är mot denna bakgrund uppenbart 
att Sverige behöver ett nytt nationellt 
säkerhetskoncept. Först bör man ställa 
sig frågan vilka ingredienser ett nationellt 
säkerhetskoncept bör ha. En annan viktig 
utgångspunkt kan också vara hur andra 
länder har gjort. Den första frågan kommer 
här kort att belysas. Exempel på hur andra 
länder har gjort redovisas senare.

I den säkerhetspolitiska diskussion bru-
kar man ibland använda en begreppsmo-
dell för att bland annat kunna bedöma på 
vilken nivå olika säkerhetslösningar bäst 
hör hemma. Den kan enkelt beskrivas som 
en uppdelning enligt nedan.

Threats   Core values         Security 
providers

När man skapar ett säkerhetskoncept kan 
en liknande logik användas. Först bör man 
diskutera grundläggande värden, d v s vad 
som skall skyddas (core values). Därefter 
bör man göra en bedömning av vad som 
hotar dessa värden (threats). Sista steget i 
processen blir att bestämma vilka säker-
hetsaktörer (security providers) som skall 
ansvara för skyddet. Hit hör också vilka 
samarbetsmönster som måste skapas och 
utvecklas. 

I denna process, att bestämma säker-
hetsaktörer, blir det naturligt att formulera 
statens roll och mål för den nationella sä-
kerheten.9 Staten har ju en särställning som 
den viktigaste aktören på den nationella 
nivån. Det är staten som kan bestämma 
formerna och ambitionsnivån för det of-
fentliga åtagandet. För att beskriva de 
politiska ambitionerna i konkreta termer 
bör därför en statlig strategi formuleras. 
Ett nytt nationellt säkerhetskoncept kom-
mer därmed att innehålla, dels en ny syn på 
säkerhet och grundläggande värden, dels 
en ny syn på vad som hotar dessa värden 
och sist en statlig strategi för hur staten 
skall agera för att nå sina mål. 

Grundläggande värden 
I den traditionella säkerhetspolitiken stod 
nationens existens och frihet i förgrunden 
som egentligen det enda grundläggande 

7  SOU 2005:42 Säker information - förslag till informationssäkerhetspolitik och SOU 2005:71 Informations-
säkerhetspolitik – organisatoriska konsekvenser. 

8  Se ledamoten Michael Mohrs inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien: ”En ny struktur för 
samhällets säkerhet”. Ännu ej publicerad. 

9  Här kan nämnas att Finland år 2003 formulerat en Strategi för tryggandet av samhällets livsviktiga funk-
tioner, Statsrådets principbeslut 2003-11-27. ”Strategins primära uppgift är att definiera ett måltillstånd 
och fastställa en prioritetsordning med vilken man närmar sig måltillståndet” (s 53).
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värde vilket skulle försvaras. Försvaret 
av det geografiska territoriet blev därmed 
den avgjort viktigaste uppgiften. I den nya 
säkerhetspolitiska situationen är försvaret 
av den territoriella integriteten en viktig 
komponent, men inte den enda. Hit hör 
också befolkningens säkerhet och trygghet 
samt samhällets funktion. Flera faktorer 
gör också att säkerhet inte enbart kan ses 
ur ett strikt nationellt perspektiv. (I detta 
sammanhang skall nämnas att det alltjämt 
förs en animerad akademisk diskussion 
kring utvidgningen av säkerhetsbegrep-
pet, men denna diskussion berörs inte 
vidare här.)10 

Två viktiga omständigheter påverkar 
vår syn på vilka värden som skall skyddas. 
Den första utgörs av det faktum att de flesta 
västländer inte upplever något militärt hot 
från någon annan nationalstat som hotar 
deras existens. Den andra omständighe-
ten är den pågående europeiserings- och 
globaliseringsprocessen och alla effekter 
denna utveckling för med sig. Europas 
länder knyts allt tätare samman i en väv 
av politiska, ekonomiska, juridiska och 
kulturella trådar. Denna utveckling har 
också inneburit ett ökande samarbete kring 
gemensamma säkerhetslösningar. Hit hör 
framförallt framväxten av den så kallade 
ESDP (European Security and Defence 
Policy) inom EU. 

I nationella säkerhetskoncept betonas nu 
grundläggande värden såsom demokrati, 
mänskliga rättigheter, trygghet, frihet, 
tolerans, pluralism och rättssäkerhet. 
Som exempel kan nämnas att i den polska 
nationella säkerhetsstrategin beskrivs de 
skyddsvärda objekten på följande sätt: 
”The State policy promotes security of the 
citizens, human rights and fundamental 
freedoms, democratic order, stable condi-
tions for Poland's civilisational and eco-
nomic progress, well-being of the people, 
protection of national heritage and national 
identity, implementation of allied commit-
ments, defence capability and interests of 
the Polish State.”11 

Även inom det europeiska säkerhets-
samarbetet är denna tendens tydlig. I den så 
kallade Barcelonarapporten12 framhålls att 
EU:s säkerhetspolitik bör bygga på mänsk-
lig säkerhet snarare än på staters säkerhet. 
De värden vi här talar om bygger på, och 
försvaras av, fysiska strukturer, som även 
utgör symboliska värden. En breddad syn 
på säkerhet kommer därmed att omfatta 
betydligt fler grundläggande värden än 
enbart skyddet av det nationella territoriet. 
Försvaret av dessa värden ryms inte inom 
ett traditionellt säkerhetspolitiskt koncept. 
Diskussionen om vilka grundläggande 
värden som skall försvaras förs nu också i 
politiska kretsar.13  

10  Se Buzan, Barry m fl  Security – A New Framework for Analysis,1998 och diskussionen kring s k securi-
tization s 23-26 och Eriksson, Johan (red) Hotbildernas Politik, UI 2001. 

11  Se The National Security Strategy of the Republic of Poland, http://www.polonya.org.tr/Security.htm 2003-
07-22

12  A Human Security Doctrine for Europe – The Barcelona Report of the Study Group on Europe´s Security 
Capabilities. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att synen 
har förändrats på vad som är grundläg-
gande värden och hur dessa bäst kan 
skyddas. I nästa avsnitt diskuteras sådana 
inslag i den nya hotbilden som hotar dessa 
grundläggande värden.

En ny hotbild
Först bör påminnas om att hotbilden är just 
en bild, det vill säga en föreställning om 
vad som hotar eller riskerar att hota det 
vi vill värna. Den som vill skaffa sig en 
mera heltäckande bild av hur svenska myn-
digheter uppfattar hot mot och inom sina 
verksamhetsområden rekommenderas att 
läsa Krisberedskapsmyndighetens, KBM, 
senaste Hot- och riskrapport.14 I denna be-
rörs inledningsvis hur ekonomin, tekniken 
och politiken globaliseras i snabb takt. Här 
påpekas hur viktigt det är att förstå vilka 
konsekvenser denna utvecklig för med sig 
också för det svenska samhället. Beroendet 
inom de flesta samhällsområden och på alla 
nivåer ökar, och hot och säkerhetslösningar 
måste nu ses i ett europeiskt eller i ett 
internationellt sammanhang. Samhällets 
”invävdhet” blir allt mer uppenbar.15 

KBM:s rapport innehåller därefter en 

genomgång av icke-aktörsbundna hot. 
Här beskrivs smitta, tekniska kollapser 
samt extrema natur- och väderhändelser. 
(Efter rapportens publicering har just 
denna senare kategori av hot och risker 
blivit extra uppenbara. Se till exempel 
tsunamin i Thailand, stormen Gudrun i 
södra Sverige och orkanerna Katrina och 
Rita i södra USA). 

Efter denna grupp av hot diskuteras 
aktörsrelaterade hot och risker.16 I av-
snittet om internationell terrorism görs 
bedömningen att Sverige idag knappast är 
ett förstahandsmål för internationella ter-
roristnätverk, men att detta inte gör Sverige 
immunt mot terrorism eller andra former 
av antagonistiska hot. (Observera att be-
dömningen gjordes före bombattentaten i 
London i juli i år.) KBM diskuterar också 
den organiserade brottsligheten och gör be-
dömningen att denna i dagsläget inte hotar 
samhällets säkerhet och beredskap, men 
att det är angeläget att den organiserade 
brottsligheten inte får en ökad successiv 
utbredning i Sverige.

KBM:s rapport bygger på andra myndig-
heters analys och bedömanden t ex Säpos. 
Här skall inte föras någon polemik mot 

13 Se Utrikesminister Laila Freivalds tal vid Folk och Försvars konferens i Sälen 2005-01-16 där hon hävdade 
”att skyldigheten att skydda människan, individen måste stå i fokus i vår säkerhetspolitk”, http://www.
regeringen.se/sb/d/5003/a/37039 

14 Se Hot- och riskrapport 2004. Gränsöverskridande sårbarheter, KBM:s Temaserie, 2004:6
15 Se Bengt Sundelius inlägg i diskussion på Bernstorff Slott i Köpenhamn 2004-08-30--31. Från territori-

alförsvar i krig till samhällssäkerhet i fred, Försvarshögskolan Acta B32.
16 I detta sammanhang rekommenderas Tommy Jeppssons inträdesanförande i Akademien för läsning. Han 

redovisar i sitt lärda och intresseväckande anförande ”Asymmetrisk krigföring – en aktuell krigföringsform” 
olika aspekter på den asymmetriska krigföringen.  Se KKrVAHT, 3. häftet 2005.    

http://www.regeringen.se/sb/d/5003/a/37039
http://www.regeringen.se/sb/d/5003/a/37039
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expertmyndigheternas åsikter, men det är 
viktigt att notera att allmänhetens hotbild 
kan avvika från expertmyndighetens i 
betydande grad. Om denna diskrepans blir 
för stor uppstår ett stort kommunikations-
behov som måste tillgodoses, om det inte 
skall uppstå en förtroendeklyfta mellan 
myndigheterna och allmänheten. 

Man frågar sig nu vilka bedömningar 
som ligger till grund för andra länders 
säkerhetsstrategier. En jämförande inter-
nationell studie ryms inte inom ramen för 
denna rapport, men ett modernt exempel 
erbjuder Finland, som tidigare nämnts, 
och Kanada som har en nyligen beslutad 
nationell säkerhetspolicy från den 27 april 
2004.17 I denna förtecknas s k current 
threats. Dessa är : Terrorism, Profileration 
of weapons of mass destruction, Failed and 
failing states, Foreign espionage, Natural 
disasters, Critical infrastructure vulnerabil-
ity, Organized crime and Pandemics. 

Som ovan nämnts kan inte hot och risker 
enbart betraktas ur ett snävt nationellt per-
spektiv. Medlemsländerna i EU har också i 
sin gemensamma säkerhetsstrategi18 gjort 
en bedömning av vilka hotbilder som bör 
betraktas som de allvarligaste. Hit hör 
terrorism, spridning av massförstörelse-
vapen,19 regionala konflikter, stater i upp-
lösning och organiserad brottslighet. Det 

är givetvis ingen tillfällighet att enskilda 
länder och det samlade Europa gör unge-
fär samma bedömning av vad som hotar 
västerländska stater. 

På FN-nivå har också den internatio-
nella hotbilden blivit föremål för analys 
och debatt. Hösten 2004 lämnade en s k 
högnivåpanel utsedd av generalsekrete-
rare Kofi Annan över en rapport med 101 
rekommendationer för att öka världens 
säkerhet.20 Enkelt uttryckt kan man säga 
att FN kompletterar EU:s lista av hot 
med: krig mellan stater, våld inom stater 
och ekonomiska och sociala hot (t ex 
fattigdom, smittsamma sjukdomar och 
nedbrytning av miljön).

Inom EU pågår nu ett intensivt arbete för 
att försöka utforma en gemensam politik 
som bygger på de bedömningar som gjorts 
i strategin. Ett uttryck för denna strävan är 
tillkomsten av Barcelonarapporten, vilken 
nämnts tidigare, där man anser att EU:s 
säkerhetspolitik skall bygga på mänsklig 
säkerhet (human security) snarare än på 
staters säkerhet.

Det är mot denna bakgrund som de 
svenska statsmakterna nu skall formulera 
en ny syn på samhällets säkerhet och uti-
från en sådan grund lägga upp en strategi 
för hur staten skall agera för att generellt 
öka säkerheten i det svenska samhället.21

17  Canada´s National Security Policy: http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Language=E&Page=publica
tions&Sub=natsecurnat&Doc=natsecurnat_e.htm  

18 Op cit. Fotnot 6. 
19 I Åke Sellströms inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien: ”Vapeninspektioner I Fredens 

Tjänst” redovisas särskilda och personliga inblickar i problematiken kring spridning och kontroll av 
massförstörelsevapen. Ännu ej publicerad.

20 Se High Level Panel of Threats, Challenges and Change: A more secure world: Our shared responsibility.
21 Op cit. Fotnot 8.

http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Language=E&Page=publications&Sub=natsecurnat&Doc=natsecurnat_e.htm
http://www.pco-bcp.gc.ca/default.asp?Language=E&Page=publications&Sub=natsecurnat&Doc=natsecurnat_e.htm
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Säkerhetsaktörer och nya roller
Utrikespolitiska institutets direktör, tillika 
kallade ledamoten i KKrVA, Tomas Ries 
skrev en debattartikel i Svenska Dagbladet 
exakt fyra år efter terrorattacken i New 
York med rubriken Terrorklockan tickar. 
Så här skriver han bl a: ”Under de senaste 
350 årens westfaliska period focuserades 
vårt säkerhetspolitiska tänkande nästan 
helt på hotet från andra jämlika stater, 
med utrikespolitik och försvar, och utri-
kesdepartement och försvarsmakter, som 
viktigaste brickor. Idag är detta nästan 
helt över.”22

Detta riktiga konstaterande är väsentligt 
att ha i minne när vi nu diskuterar vilka 
aktörer som skall ansvara för hotbekämp-
ningen i en ny kontext. När nationalstater-
nas territorium var det viktigaste skydds-
värda objektet hade staten en exklusiv 
roll som säkerhetsaktör. Nu blir skalan 
av aktörer bredare, då de flesta hoten och 
riskerna måste mötas med flera aktörer i 
samarbete, såväl på det nationella planet 
som på det internationella. Nationalstaten 
har också fått en ändrad roll i den interna-
tionella miljön. Särskilt den globaliserade 
ekonomin påverkar nationalstatens status 
och uppgifter. Denna utveckling har ju bl a 
medfört att samhällsviktig infrastruktur 
numera befinner sig i privat ägo. Därmed 
blir frågan om sårbarhet i samhällsviktiga 
funktioner inte enbart en fråga för den 

offentliga sektorn utan i högsta grad ett 
problem som näringslivet också måste ta 
ansvar för. 

Utvecklingen har också inneburit att 
nationalstatens statliga verksamhet inom 
säkerhetsområdet behöver analyseras och 
revideras. Generellt kan sägas att hela det 
offentliga engagemanget – det offentliga 
åtagandet23 – nu behöver omprövas mot 
bakgrund av den nya situationen. Den klas-
siska frågan vad staten bör göra kommer 
nu att få ett delvis annat svar.24 Svaret, eller 
svaren, bör formuleras i ett nytt nationellt 
säkerhetskoncept. 

Som ovan nämnts arbetar den parlamen-
tariskt sammansatta Försvarsberedningen 
för närvarande med ”En strategi för Sve-
riges säkerhet”, vilket ur många utgångs-
punkter är uppmuntrande. Beredningen 
har tagit ett brett grepp och har ambitionen 
att utifrån en ny syn på säkerhet försöka 
formulera en svensk strategi. Nedan följer 
några idéer om hur en sådan strategi bör 
utformas och vilka reformer som en ny 
strategi bör omfatta.

En statlig strategi
När vi talar om en nationell strategi måste 
först frågan ställas vems strategi vi talar 
om. Strategin måste ha ett subjekt för att de 
åtgärder som föreslås skall kunna kopplas 
till en aktör. Vi måste här utgå från att 
det är den svenska staten som är subjekt 
och aktör. En nationell strategi handlar 

22  Svenska Dagbladet 2005-09-11.
23  Se Sårbarhets- och säkerhetsutredningens betänkande Säkerhet i en ny tid, SOU 2001:41 s 74-76.
24  Se Rothstein, Bo: Vad bör staten göra? SNS Förlag, 2002.
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alltså om hur staten skall använda sina 
instrument och maktmedel för att i rela-
tion med andra aktörer höja den svenska 
säkerheten och krishanteringsförmågan.25 
Målet är att på sikt skapa en rimlig säkerhet 
i det svenska samhället och tillgodose be-
folkningens berättigade krav på personlig 
säkerhet. Strategin kommer då att handla 
om hur samarbetsmönster skall utvecklas 
med andra aktörer t ex kommuner, lands-
ting och näringsliv samt med andra länder 
främst inom EU.26 

Vilka instrument förfogar då staten 
över? Ja, enkelt uttryckt kan väl sägas att 
verktygen består av både morot och piska. 
Till morötterna hör information, utbild-
ning, övning och ekonomiskt stöd samt – i 
näringslivets fall – partnerskap mellan of-
fentlig och privat sektor. Till piskorna hör 
reglering och lagstiftning. De senare kan 
vara aktuellt då ansvarsfrågorna behöver 
tydliggöras och en lägsta säkerhetsnivå 
skall fastställas.

Staten måste ta sig i kragen
Som nämnts ovan har staten den viktigaste 
rollen i omdaningen av den nationella sä-
kerheten. Men om staten skall kunna ställa 
ökade krav på sina samarbetspartner, t ex 
kommuner och näringsliv, måste staten 
själv ha en hög ambition och öka sin egen 
förmåga. Denna förmåga bör också ligga 
på en rimlig nivå i en internationell jäm-

förelse. Det svenska bidraget till Europas 
säkerhet skall hålla en hög standard och 
bör vittna om en stark politisk vilja att göra 
maximala ansträngningar för den gemen-
samma säkerheten. Sverige får inte tillåtas 
att utgöra en svag länk i den europeiska 
säkerhetskedjan.

Regeringen avser att lägga fram en 
proposition i början av våren 2006 som 
skall behandla ”civila” säkerhetsfrågor i 
första hand. Syftet är att med Försvars-
beredningens betänkande som grund 
redovisa ett stort antal åtgärder syftande 
till högre förmåga, framför allt på krisbe-
redskaps- och krishanteringsområdet. Det 
är nu viktigt att förslagskatalogen inte blir 
fragmentariskt utan att nödvändiga, kanske 
politiskt besvärliga, reformer återfinns i 
propositionen. 

Denna årsredovisning har inte ambi-
tionen att behandla varje område som 
är i behov av förnyelse och nytänkande. 
Här redovisas emellertid några få, men 
angelägna, statliga problemområden som 
bör bli föremål för analys och politisk 
beslutsförmåga. Först behandlas under-
rättelsetjänst, forskning, utbildning och 
övning. Därefter presenteras förslag om 
hur de nya aktörsbundna hoten (terrorism 
och organiserad brottslighet) skall mötas. 
Sist berörs hur Regeringskansliet bör om-
organiseras för att bättre kunna hantera 
nationella säkerhetsfrågor.  

25  Ett exempel på en sådan nationell strategi är Securing an Open Society: Canada´s NationalSecurity Policy, 
2004.

26  Se den finska strategin s 14: ”Detta förutsätter samarbete mellan de statliga och kommunala myndigheterna 
samt den privata sektorn och samordning av funktionerna i alla situationer.”
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En modern underrättelsetjänst
I det kalla krigets säkerhetspolitiska miljö 
var det naturligt och nödvändigt att För-
svarsmakten hade en egen underrättelse-
tjänst som kunde förse militärledningen 
med aktuell kunskap (larmklocka), infor-
mation, lägesbild m m samt hade förmåga 
att leverera kvalificerade och bearbetade 
analyser inom det militära området. ÖB 
kunde själv inrikta denna verksamhet mot 
Försvarsmaktens behov. Idag ser, som alla 
vet, hotbilden väsentligt annorlunda ut. Det 
är inte längre Försvarsmakten som ”äger 
problemet”. Nu har hela statsförvaltningen 
med Regeringskansliet i spetsen ett under-
rättelsebehov som är mycket bredare än det 
strikt militära behovet och som omfattar 
kunskaper och information inom breda 
samhällssektorer.27 

Det är därför angeläget att den statliga 
underrättelsetjänsten får en betydlig bättre 
samordning än för närvarande. Ett litet steg 
i denna riktning togs i och med inrättandet 
av ett samarbetsforum i Regeringskansliet 
biträtt av Försvarsdepartementets samord-
ningssekretariat för säkerhetspolitiska un-
derrättelsefrågor, SUND. Också förslagen 
i ”En anpassad försvarsunderrätteleverk-
samhet” är ett försök i rätt riktning men 
begränsas av befintliga strukturer.    

Sverige behöver en centralt organiserad 
civil underrättelsetjänst som kan förse 
regeringen och myndigheterna med rele-
vant kunskap om aktuella hotbilder. De 
inhämtande organen kan vara fördelade 

på relevanta myndigheter, t ex Säpo och 
Försvarsmakten. Myndigheterna bör också 
göra en sektorsvis analys och bearbetning. 
Men inriktningen och en övergripande 
bedömning bör ske i Regeringskansliet 
och hållas ihop av ett gemensamt under-
rättelseorgan. Detta organ bör också ha 
ansvar för att utbilda och sända ut ”civila 
försvarsattachéer” som kompletterar eller 
i vissa fall ersätter de militära där så är 
lämpligt.  

Kunskap för en ny säkerhet
Den svenska statens satsningar på forsk-
ning inom de nya säkerhetsområdena är 
fortfarande mycket blygsamma. Av den 
svenska försvarsbudgeten avsätt cirka 
fyra miljarder kronor till FoU på årsbasis. 
Av dessa går cirka en miljard till försvars-
forskning, men av den går högst 100 milj 
till civila ändamål. I den nya säkerhets-
politiska situationen måste därför en helt 
annan balans eftersträvas. Enkelt uttryckt 
kan man säga att kunskapsinhämtningen 
nu bör riktas mot konsten att samarbeta på 
bekostnad av den krigskonst som tidigare 
var nödvändig. Vi måste veta mycket mer 
om hur villkoren ser ut för ett utvecklat 
samarbete med omgivningen och hur 
fruktbara mönster skall kunna etableras 
och utvecklas. Kostnaderna för ett femte-
dels JAS-plan (ca 100 milj) skulle kunna 
räcka för en rejäl ambitionshöjning på 
forskningsområden som syftar till ny kun-
skap på civila säkerhetsområden. KBM bör 

27  Se Departementsserien, Ds 2005:30, En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, s 80. 
http://regeringen.se/sb/d/108/a/47685
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därför få ett avsevärt högre anslag för att 
kunna ta initiativ till sådana forskningspro-
jekt och ett tydligt mandat att hålla ihop 
det ”Säkerhetsforskningsprogram” som 
Vinnova, Verket för innovationssystem 
förslagit.28 

Enbart kunskapsinhämtning är emeller-
tid inte tillräcklig. Kunskapen måste spri-
das och förmedlas till dem som behöver 
den. Hit hör inte bara statliga organ utan 
också den övriga offentliga sektorn samt 
näringslivet. Staten måste dock se till att 
de egna tjänstmännen och politikerna har 
aktuella kunskaper för att kunna ta sitt 
ansvar och lösa sina uppgifter, inte minst i 
en krissituation. Det moderna civil-militära 
samarbetsmönstret kräver utbildning och 
övning. Här bör regeringen ge Försvars-
högskolan en tydlig roll för att utveckla 
och förmedla kunskaper kring det svenska 
nationella säkerhetskonceptet.  

Nya hot – nya lösningar
Staten måste nu själv analysera och ut-
värdera sin egen förmåga att möta de nya 
hoten i en ny tid. Vi har länge haft en statlig 
struktur och organisation som byggts upp 
för det kalla krigets behov. Då gick det en 
relativt tydlig gräns mellan fred och krig 
och mellan civilt och militärt. Så är det inte 
längre. Här kan man nu istället tala om en 
gråzon. Den nu konstlade gränsdragningen 
illustreras väl av den debatt som nu förs 

kring vilka resurser som skall avsättas 
vid ett storskaligt terroristangrepp mot 
Sverige. Debatten handlar om huruvida 
militära resurser kan och får användas i en 
sådan situation. Motståndare till en sådan 
ordning hänvisar bl a till förskräckande re-
sultat vid kravallerna i Ådalen 1931. 

Utredaren Olof Egerstedt har försökt 
hitta lösningar som skapar möjligheter för 
dagens civila organisation (polisen) och 
dagens Försvarsmakt att kunna samordna 
sina resurser vid ett sådant angrepp.29 De 
legala och praktiska lösningar han föreslår 
är säkert så långt man kan nå inom dagens 
strukturer. Men det är inte tillräckligt. Vi 
måste nu se framåt istället och försöka hitta 
en civil-militär lösning som inte bygger 
på gamla organisationsmönster utan utgår 
från nya hot och nya förutsättningar. Måste 
vi vänta på en ny generation som vågar 
tänka nytt och rationellt i dessa frågor?30  

Storskalig terrorism kan inte hanteras 
av polisen ensam. Därtill finns varken 
mänskliga eller fysiska resurser. Detta blir 
särskilt tydligt om man diskuterar angrepp 
som sker till havs eller i luften. Detta har 
också Olof Egerstedt konstaterat i sin 
utredning. Försvarsmaktens nuvarande 
struktur och organisation är skapad för 
helt andra uppgifter och heller inte lämpad 
att möta organiserad terrorism. Inte någon 
personalkategori inom Försvarsmakten är 
utbildad för detta syfte. Detta gäller särskilt 

28   Kunskap för säkerhets skull, Förslag till en nationell strategi för säkerhetsforskning, Vinnova Policy, VP 
2005:01.

29  Se SOU:70 Polisens behov av stöd i samband med terrrorismbekämpning.
30  Problemet berörs av Ekberg, Christer; Riddarström, Bo och Sundelius, Bengt: ”Krishantering i transna-

tionellt perspektiv”, årsberättelsen 2002 i avd V, KKrVAHT, 6. häftet 2002.
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den inneliggande åldersklassen som tagits 
ut med plikt och under utbildningsåret 
befinner sig på varierande utbildnings-
ståndpunkt. 

Samtidigt måste vi konstatera att det mo-
derna samhällets problem idag är radikalt 
annorlunda än då vi skapade dagens polis-
kår och försvarsmakt. Den grova brotts-
ligheten ökar, framförallt i storstäderna. 
Segregerade bostadsområden har blivit 
krutdurkar som hotar att explodera.31 

Internationella brottssyndikat har etable-
rat sig i Sverige. Internationella terrorist-
grupper opererar utan hänsyn till nationella 
gränser. Människor upplever hot i sin var-
dag som skapar otrygghet och bristande 
tillit till samhällets vilja och möjlighet 
att garantera den personliga säkerheten. 
Säkerhetsarbetet i det offentliga rummet 
får utföras på entreprenad av Falcks eller 
Securitas vakter. Denna utveckling innebär 
att samhället har helt andra skyddsbehov 
än tidigare eftersom brottsligheten är av 
annan omfattning och karaktär än vad vi 
tidigare varit vana vid.   

Flera moderna länder har löst detta 
problem med tillgängliga civil-militära 
resurser. I Italien finns Carabinieri som 
nyligen upphöjts till en fjärde försvarsgren 
vid sidan av armén, marinen och flygvap-
net. Carabinieri kommer i framtiden att 
bestå av ungefär lika många man som i 
armén (ung 115 000 man). Idag tjänstgör 

1 600 man ur Carabinieri utomlands bl a 
i Bosnien.

Frankrike har ett liknande system med 
sitt Gendarmerie. Detta lyder under In-
rikesdepartementet under vilket också 
polisen sorterar. Gendarmeriet har också 
en egen terroristenhet och en bred kompe-
tens både utifrån ett civilt och ett militärt 
perspektiv. Gendarmeriet ansvarar också 
för säkerhetskontroller på flygplatser och 
övervakar skyddsobjekt och är en viktig 
länk mellan polis och militär.

Motsvarande civil-militära organisa-
tion i Spanien är Guardia civil. En av dess 
viktigaste uppgifter idag är att bevaka och 
kontrollera land- och havsgränser mot 
flyktingsmuggling, kriminella nätverk och 
s k trafficking. Guardia civil deltar i EU-
samarbetet inom dessa områden.

Det är också värt at nämna att just dessa 
länder, inklusive Nederländerna och Por-
tugal, har fått en särskild roll i EU:s polis-
samarbete. Man har bildat ”a European 
Gendarmerie Force (EGF)” som har en 
kapacitet för mer krävande scenarier och 
som snabbt kan tas i anspråk.32

Dessa organisationer har flera fördelar. 
De är professionella och utbildade för 
brottsbekämpning i fred. De kan uppträda 
i större enheter, även utomlands vid inter-
nationella uppdrag. Men framför allt är de 
närvarande och omedelbart tillgängliga vid 
kriser då skyddsbehoven m.m. blir akuta. 

31  Se Götblad, Carin: ”Polisen måste få mer hjälp”, Svenska Dagbladet 2005-09-25, 
32 När EU:s polischefer träffades i Warnsveld i Nederländerna den 25 oktober 2004 gjorde man bl a följande 

uttalande: ”The Chiefs of Police stressed the need to explore further the possibilities of close affiliation of 
EU Member States not currently participating in the EGF.”
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Det är nu därför dags för den svenska 
statsledningen att tänka nytt och utan 
historiska eller ideologiska skygglappar,  
grundligt analysera vilket skyddsbehov det 
svenska samhället och dess medborgare 
har. Det går inte att lappa och laga med be-
fintliga system och organisationer. Sådana 
försök skapar bara fruktlösa revirstrider 
och befäster sektorstänkande. Ta istället 
vara på internationella erfarenheter från 
motsvarande organisationer och skapa en 
civil-militär organisation – ”ett svenskt 
nationalgarde” – som kan bidra till att 
lösa de skyddsbehov som diskuterats 
ovan.33 Denna styrka kan lyda under ett 
gemensamt säkerhetsdepartement. Mera 
om detta nedan.

En modern organisation
Som ovan nämnts behöver statens organi-
sation inom säkerhetsområdet analyseras 
på djupet. Den svenska departementsindel-
ningen bygger på ett traditionellt tänkesätt. 
På säkerhetsområdet har skillnaden mellan 
yttre och inre säkerhet tidigare varit en tyd-
lig rågång. Sålunda ansvarar Försvarsde-
partementet med stöd av UD för politiken 
rörande den yttre säkerheten, och ansvaret 
för politiken för den inre säkerheten ligger 
i huvudsak på Justitiedepartementet. 

I ett nytt koncept för samhällets säker-

het går inte denna gräns mellan yttre 
och inre säkerhet att upprätthålla. Denna 
gräns suddas också ut i det internationella 
samarbetet i säkerhetsfrågor, vilket bland 
annat framgår av den europeiska säker-
hetsstrategin. Därmed blir också uppdel-
ningen civilt-militärt konstlad och skapar 
ineffektivitet i statens säkerhetsarbete. En 
logisk reform vore därför att slå samman 
Justitiedepartementet och Försvarsdepar-
tementet till ett gemensamt säkerhetsde-
partement.34 Då skulle också en nödvändig 
avvägning mellan civila och militära behov 
och resurser kunna göras i det nationella 
säkerhetsarbetet.

Staten skall stötta och ställa krav
Staten är den aktör som har bäst överblick 
och förfogar över nödvändiga instrument 
och maktmedel för att kunna stödja och 
ställa krav på andra aktörer. Här behandlas 
kort statens relation till kommunerna och 
näringslivet i det nationella säkerhetsar-
betet. 

Kommunerna har en given roll i det 
svenska krishanteringssystemet. En ny 
lagstiftning ställer idag större krav på kom-
munerna än tidigare. Bland annat är man 
skyldig att inrätta s k krisledningsnämnder 
för att bli bättre rustade att hantera kriser 
på lokal nivå. Många kommuner utbildar 

33  Detta förslag skall inte förväxlas med de nationella skyddsstyrkor som bl a ledamoten Alf Sandqvist disku-
terar i KKrVA. Hans utgångspunkt är ett militärt förband på värnpliktens grund.”Nationella skyddsstyrkor 
– en förutsättning för den ominriktade Försvarsmakten”, KKrVAHT, 6. häftet 2002.

34  Här bör förutsättningslöst diskuteras hur regeringskansliet bör vara organiserat för att möta de nya kraven 
och hur samarbetsmönster bör utvecklas mellan de departement som har uppgifter inom säkerhetsområdet.   
De viktigaste beståndsdelarna i ett nybildat departement bör utgöras av Försvarsdepartementet och vitala 
delar av nuvarande Justitiedepartementet.
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och övar idag krishantering bl a med stöd 
från KBM. Resurssvaga kommuner måste 
dock kunna få ännu mera statligt stöd för 
utbildning och övning inför händelser som 
har betydelse för den nationella säkerheten. 
Denna stöduppgift måste staten ta på sig. 
Kostnader som oväntat drabbar en kom-
mun vid krishantering bör kunna täckas 
genom bidrag från staten. En statlig kata-
stroffond bör skapas i detta syfte. Denna 
fond bör ligga utanför statsbudgeten och 
inte omfattas av det s k budgettaket.

Vid mera omfattande kriser, såsom 
stormen Gudrun i södra Sverige, uppstår 
ett behov av att samordna och prioritera 
resurser. Här skulle länsstyrelserna kunna 
få ett starkare mandat. Dessa skall också 
skaffa sig en riktig lägesbild och kunna 
rapportera denna bild till central nivå. Rap-
porteringsuppgiften bör få ett starkare stöd 
i det statliga regelverket. 

Statens relation till näringslivet i det 
nationella säkerhetsarbetet är inte helt 
okomplicerad. Relationen har egentligen 
två dimensioner. Den första handlar om 
sårbarhetsreducerande åtgärder. Den andra 
rör samverkan mellan den offentliga sek-
torn och näringslivet i en krishanterings-
fas. Denna senare samverkan behandlas 
inte inom ramen för denna rapport.35 Här 
berörs mera översiktligt förutsättningarna 
för samarbete i syfte att minska sårbarhet i 
samhällsviktig infrastruktur. Här kan också 

påminnas om att Akademien arrangerade 
ett seminarium på temat ”Sårbarheten i det 
svenska samhället” år 1999.36

Samhällsviktiga funktioner såsom el, tele 
och betalningsväsende är sedan många år 
tillbaka i huvudsak överförda i privat ägo 
och konkurrensutsatta på en internationell 
marknad. För att överleva i en marknads-
styrd ekonomi måste företag minimera 
utgifter och maximera inkomster. Med 
pressen att skära på kostnader läggs mindre 
resurser på säkerhet och krisberedskap.37 
Det har inneburit att sårbarheten i vissa 
fall kommit att öka och att säkerheten 
kan anses ligga under en acceptabel nivå. 
Detta har varit särskilt tydligt inom elför-
sörjningen som upplevt flera stora avbrott 
under senare år. Det mest långvariga och 
omfattande i modern tid åstadkoms av 
stormen Gudrun i år. Flera abonnenter fick 
klara sig utan el i många veckor. 

Medborgare i allmänhet och abonnenter 
i synnerhet har en befogad rätt att ställa 
krav på de tekniska infrastrukturernas 
säkerhet och uthållighet. Kommersiella 
krav står därmed mot samhällets krav på 
funktionalitet. Det innebär att samhället 
i form av staten måste kunna ange de 
säkerhetskrav som gäller för att få be-
driva verksamhet inom dessa områden. 
(Jämför flygsektorn och de säkerhetskrav 
som omgärdar denna.) Eftersom staten är 
garant för ett fungerande samhälle måste 

35 För fördjupade studier se Sandefelt, Johanna: Samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet vid 
krishantering, En studie av kriser i Sverige 1993-2003. KBM:s temaserie 2005:6.

36  Se KKrVAHT, 2. häftet 2000.
37  Se vidare Andersson, Jan Joel och Malm, Andreas: Mind the gap! – Hur bygger vi broar mellan stat och 

näringsliv i arbetet med krisberedskap? KBM:s temaserie 2005:8. 
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staten formulera krav på en lägsta rimlig 
säkerhetsnivå för de infrastrukturer som 
är samhällsviktiga. Denna diskussion har 
förts under flera år, och som ovan nämnts 
fördes ett resonemang i Sårbarhets- och 
säkerhetsutredningen. Frågan har också 
aktualiserats i KBM:s underlag till reger-
ingen inför 2006 års proposition.38 

Det förefaller nu som om statsmakterna 
är villiga att låta utreda och definiera olika 
säkerhetsnivåer inom vitala samhällsom-
råden. Denna process bör ske i dialog 
med näringsliv och privata ägare av infra-
struktursystem. I vissa fall kan ett mera 
utvecklat partnerskap vara en lösning på 
gemensamma säkerhetsproblem. I andra 
fall kan staten tvingas att lagstifta för att 
uppnå önskvärda nivåer. 

Arbetet med att definiera rimliga säker-
hetsnivåer bör därför starta snarast. För 
att öka näringslivets vilja att delta i detta 
arbete kan en gemensam statlig-privat fond 
skapas efter finländsk modell.39 Syftet skall 
vara att staten och näringslivet gemensamt 
skall kunna bekosta de mest angelägna 
investeringarna i säkerhetshöjande syfte.       

Sveriges säkerhet börjar i Bryssel
De 25 medlemsländerna i EU har enats 
om en gemensam säkerhetsstrategi mot 
bakgrund av en gemensam hotbild. Ett 
nytt och växande politikområde, ESDP, är 
ramen för gemensamma ansträngningar på 

det säkerhetspolitiska området. Ett resultat 
av dessa ansträngningar är de Headline 
Goals som formulerats både på militär och 
civil sida.40 Ett inslag i denna ambition är 
bl a bildandet av s k ”battle groups” som 
skall vara ett av EU:s instrument i egen-
skap av global aktör på den internationella 
säkerhetsarenan. 

I Bryssel har den militära planeringsför-
mågan ökat avsevärt bland annat genom 
bildandet av en militärkommitté och en 
militär EU-stab. Utvecklingen ser lovande 
ut och den svenska Försvarsmakten har fått 
tydliga och utmanande mål för att kunna 
lämna ett professionellt bidrag. Försvars-
makten är också väl företrädd inom EU:s 
militära organ på olika nivåer. 

På civil sida har emellertid utvecklingen 
gått långsammare. Orsakerna är flera. 
Den civila sidan är mångfacetterad, och 
relevanta yrkeskategorier är många och 
inte alltid lätta att definiera. De civila frå-
gorna och kompetensområdena tenderar 
att både krocka med och att spänna över 
EU:s pelarstruktur vilket försvårar infly-
tandefrågor och beslutsmekanismer. Här 
behövs insatser som är tvärsektoriella till 
sin karaktär. Det är också svårare att ”få 
loss” experter på den civila sidan särskilt 
för snabba internationella insatser som inte 
enbart handlar om räddningstjänst.

Denna långsamma utveckling av EU:s 
civila krishanteringsförmåga är olycklig av 

38  Se Så vill vi utveckla krisberedskapen, KBM:s uppdragsutredningar, 2005.
39  Se finska strategin sid. 15: “Projekt som gäller tryggande av samhällets livsviktiga funktioner kan finansieras 

också med hjälp av statliga fonder utanför statsbudgeten.”
40  Headline Goal 2010 approved by General Affairs and External Relations Council on 17 May 2004 endorsed 

by the Europeans Council of 17 and 18 June 2004.
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två skäl. Det första är kopplat till krisers 
dynamik. När kriser nått en akut fas har 
egentligen krishanteringen misslyckats. 
De största satsningarna behöver egentli-
gen sättas in såväl i förebyggande som i 
förberedande syfte. Det är bl a här som 
civil kompetens behövs. Ett stort civilt 
behov finns också i övergångsfasen mel-
lan fredsfrämjande säkerhetsinsatser och 
utvecklingsbistånd. Till det preventiva 
arbetet hör EU:s program för ”Security 
Sector Reform”, och till arbetet med stöd 
i övergångsfasen räknas det s k DDR-pro-
grammen  (Disarmament, Demobilisation 
and Reintegration in society).41 

Det är också olyckligt att den civila re-
sursuppbyggnaden inte sker jämsides med 
den militära, då också insatser i det akuta 
skedet behöver starka civila inslag. I EU:s 
säkerhetsstrategi framhålls också särskilt 
att de moderna hoten inte kan mötas med 
enbart militära medel.

Det är mot denna bakgrund viktigt att 
Sverige driver på utvecklingen av EU:s 
civila krishanteringsförmåga. Sverige be-
höver stärka sin kapacitet såväl i Bryssel 
som på hemmaplan (i Regeringskansliet) 
när det gäller civil krishantering. Ett sam-
manslaget gemensamt säkerhetsdepar-
tement skulle kunna underlätta en sådan 
utveckling. Det behövs också en tydligare 
inriktning och vägledning för de svenska 
myndigheternas internationella och EU-
arbete inom detta område. En sådan 
inriktning är särskilt angelägen eftersom 

frågorna är tvärsektoriell karaktär såväl i 
Bryssel som på hemmaplan.42

Avslutningsvis skall kompetensfrågan 
kort beröras. Svenska civila statstjänste-
män behöver bättre utbildning och övning 
för att kunna lösa sina uppgifter på hem-
maplan, för att kunna företräda Sverige i 
Bryssel och för att kunna delta i interna-
tionella missioner. EU har tagit initiativet 
till en gemensam europeisk utbildning 
på säkerhetsområdet. Man har inrättat en 
”High Level Course” för tjänstemän (ci-
vila och militära) som beräknas få viktiga 
befattningar inom ramen för ESDP. Varje 
land får skicka två deltagare per år. Sverige 
bör ta ett liknande initiativ och anordna en 
gemensam utbildning med liknande syfte. 
Regeringen bör uppdra åt Försvarshögsko-
lan att genomföra en sådan varje år.

    
Sammanfattning
När vi talar om nationalstatens säkerhet 
går det inte längre att göra en åtskillnad 
mellan yttre och inre säkerhet. Gränsen 
mellan krig och fred har därmed också 
luckrats upp. Västerländska stater för idag 
– i fredstid – ett krig mot terrorism och 
organiserad brottslighet. Därför behöver 
också civila och militära resurser använ-
das samordnat mot de nya hoten. Gamla 
lösningar som bygger på en tydlig skill-
nad mellan yttre och inre säkerhet är inte 
längre ändamålsenliga. Därför behöver 
nu de svenska statsmakterna formulera en 
ny syn på säkerhet och de nya hoten samt 

41  Se Disarmament, Demobilisation and Reintegration – A Practical Field and Classroom Guide, the Swedish 
National Defence College, 2004.

42  Se Svensk krisberedskap i internationellt samarbete, KBM:s uppdragsutredningar, 2005.
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utforma en strategi för statens engagemang 
och åtgärder i syfte att minska sårbarheten 
i samhället och skapa ökad säkerhet för 
befolkningen. Sverige behöver ett nytt 
nationellt säkerhetskoncept.  

Om skillnaderna mellan medborgarnas 
krav på säkerhet och trygghet i vardagen 
skiljer sig alltför markant från statsmak-
ternas satsningar och prioriteringar inom 
säkerhetsområdet kommer en förtro-
endeklyfta att uppstå. Risken för att så 
sker är särskilt stor vid allvarliga kriser 
då statsledningens och myndigheternas 
kompetens och förmåga kan komma att 
sättas på prov. 

En statlig strategi bör utgå från staten 
som subjekt och som den viktigaste aktö-
ren för att minska samhällets sårbarhet och 
öka dess krishanteringsförmåga. Strategin 
skall beskriva hur staten ser på rollfördel-
ningen mellan olika säkerhetsaktörer t ex 
stat, kommuner och näringsliv. Strategin 
skall också omfatta vilka ambitioner staten 
har i den egna verksamheten och vilka krav 
den kommer att ställa på andra.  

I denna rapport beskrivs hur staten måste 
höja sin förmåga inom viktiga områden. 
Hit hör en ökad satsning på kunskapsin-

hämtning bland annat genom att skapa 
en gemensam underrättelsetjänst för hela 
statsförvaltningen och satsa avsevärd mer 
pengar på säkerhetsforskning. I rapporten 
framhålls vikten av att söka nya lösningar 
för att kunna hantera bl a terrorism. Ett 
svenskt ”nationalgarde” föreslås. Detta 
bör lyda under ett nytt säkerhetsdeparte-
ment som skapats genom att slå samman 
Justitiedepartementet och Försvarsdepar-
tementet.

Vidare hävdas att staten bör ta ett större 
ansvar för att kommunerna utbildas och 
övas. Staten måste också formulera säker-
hetskrav för samhällsviktiga funktioner. 
Detta bör ske i samarbete med närings-
livets företrädare. Syftet bör vara att bl a 
genom lagstiftning skapa tydliga krav och 
spelregler för infrastrukturägare.  

Avslutningsvis diskuteras Sveriges roll 
i Europasamarbetet. Här framförs förslag 
i syfte att öka det svenska bidraget för att 
höja den civila krishanteringsförmågan 
inom EU. Förslag lämnas också i syfte att 
stärka den svenska EU-kompetensen bland 
ansvariga politiker och statstjänstemän 
inom säkerhetsområdet.   
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Nowadays it is not possible to make a 
clear distinction between external and 
internal threats to the nation state. Western 
countries now fight a war against terrorism 
and organised crime. Civil and military 
means have to be coordinated against these 
new threats. The Swedish government 
must formulate a new view upon security 
and threats and develop a strategy for the 
state engagement. Sweden needs a new 
security concept.

This report describes how Sweden 
can improve its capacity in a number of 
important areas. One example is the need 
for reorganising the Swedish intelligence 
community. Another is new solutions for 
fighting terrorism. A Swedish “National 
Guard “ is proposed. The need for chang-
ing the governmental organisation is also 

stressed. You find arguments for merging 
the Ministry of Defence with vital parts 
of the Ministry of Justice. In the report 
you will also find proposals how the state 
can improve its responsibility for educa-
tion and training for municipalities in the 
security field. There is also a claim for the 
state to define the minimum level of se-
curity for critical infrastructure in society, 
which has to be done in a private-public 
partnership context.

The Swedish role in the European secu-
rity cooperation is also discussed. There 
are suggestions in order to improve the 
EU-capacity in the crisis management 
field and proposals for how to strengthen 
the “EU-competence” among Swedish 
civil servants. 

Summary

Sweden Needs a New Concept for National Security

Annual Report 2005, Presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences, 
Section for Other Sciences of Importance to the National Defence, on 13th April 
2005, by Bo Richard Lundgren, Head of the Institute for National Defence and 
Security Policy Studies


