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Redovisningen har utarbetats av en 
arbetsgrupp bestående av ledamöterna 

Christer Ekberg, Annika Nordgren Chris-
tensen, Folke Pärnerteg, Leif Vindevåg och 
Bo Richard Lundgren (sammanhållande). 

Lars G Larsson, ledamot av Kungl 
Ingenjörs vetenskapsakademien, IVA, har 
också inbjudits att medverka i egenskap 
av projektledare för projektet ”Framsyn 
för krisberedskap” som drivits av IVA på 
uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten, 
KBM.

Inledning
Denna rapport är en redovisning inom ra-
men för Akademiens projekt ”Den europe-
iska småstaten – säkerhet och försvar i en 
ny tid”. Den ovan redovisade arbetsgrup-
pen har tagit fasta på den arbetsfördelning 
mellan avdelningarna som rekommende-
rats i projektförslaget och som syftade till 
att varje avdelning studerar problematiken 
utifrån sin specifika kompetens och profil. 

Mot denna bakgrund har avdelning V 
valt att belysa ämnet från ett icke-militärt 
perspektiv. Det militära försvarets roll 
behandlas inte.

Arbetsgruppen har också valt att lägga 
tonvikten på frågan ”ensamma eller 
tillsammans” som också varit ett tema i 
”småstatsprojektet.” I detta sammanhang 
handlar det om huruvida de redan existe-
rande internationella samarbetsformerna 
under normala förhållanden är tillräckliga 
och om Sverige har en egen krishanterings-
förmåga som är tillfyllest. 

Det bör också tilläggas att småstatsbe-
greppet är problematiskt vad avser den 
icke-militära dimensionen. Huruvida ett 
land ska betraktas som en småstat eller 
inte, har att göra med landets politiska, 
ekonomiska och militära styrka.1 Mot 
denna bakgrund har gruppen gjort bedöm-
ningen att småstatsbegreppet i stort sett 
saknar relevans vid studier av icke-militära 
mål, hot och medel.2 

Samhällssäkerhet i en ny tid

Årlig redovisning i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V 
den 16 september 2008 av Bo Richard Lundgren m fl

1  Se t ex ”Från regional stormakt till inbäddad småstat”, inlägg av ledamoten Mats Bergquist vid KKrVA:s 
Höstsymposium 2006-10-18.

2  En alternativ definition av småstat kan vara en stat som inte på egen hand förmår tillgodose ett grundläg-
gande samhällsbehov eller avvärja ett hot.
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En ny tid 
Det finns anledning att här helt kort beröra 
de nya förutsättningar som idag gäller för 
det nationella säkerhetsarbetet. En viktig 
faktor är globaliseringen som rör det fak-
tum att vi i allt större utsträckning lever i 
”en enda värld”, vilket gör att individer, 
grupper och nationer blir allt mer beroende 
av varandra. Globaliseringen skapas av 
en samverkan mellan politiska, sociala, 
kulturella och ekonomiska faktorer.3 

Vi ser också hur nya ägarförhållanden 
inom näringslivet utvecklas. Svenska 
företag styrs från utlandet, och tidigare 
helsvenska företag ingår ofta i stora inter-
nationella koncerner. Avregleringen och 
privatiseringen av teknisk infrastruktur har 
inneburit att nationella säkerhetsproblem 
måste lösas tillsammans med näringsli-
vet. Konkurrensutsatta företag har svårt 
att använda resurser till att planera för 
situationer som av dessa karaktäriseras 
som ”force majeur”. 

Säkerhetshot och risker delar vi med 
andra länder. Vissa hot som tidigare inte 
betraktades som ”säkerhetspolitiska hot” 
har idag fått en sådan dignitet. Ett exempel 
på hot som genomgått en sådan utveckling 
är klimatförändringarna.4

En annan viktig skillnad från förr är att 
säkerhetsarbetet under kalla kriget-eran 
tog sin utgångspunkt i en relativt lång 
förvarningsprocess och kunde bygga på 
en omsorgsfull planering inför tänkbara 
krigsscenarier. Idag måste vi utgå från 
att hot och risker kan förverkligas och få 
effekter omedelbart, samtidigt som händ-
elseutvecklingen av olika icke-militära hot 
är mycket svår att förutse.5 Traditionella 
planeringsmodeller fungerar inte i detta 
sammanhang. 

Samhällsandan har också förändrats. 
En majoritet av befolkningen är ganska 
pessimistisk rörande vår beredskap att 
hantera olika krissituationer.6 Många indi-
vider känner inte att de har ansvar för sin 
egen säkerhet, och förväntningarna på att 
samhället ställer upp i olika sammanhang 
har ökat, samtidigt som ett aktivt med-
borgarengagemang krävs för en effektiv 
krisberedskap.

Det går också att notera förändringar i 
befolkningens värderingar. Om det tidigare 
gick att tala om en gemensam nationell 
värdegrund, har en sådan diskussion idag 
blivit mycket mer mångfacetterad och 
komplicerad. 

3  Giddens, Anthony: Sociologi, Studentlitteratur AB, Lund 2003, s 64.
4  Se bl a ”Klimatförändringarnas etablering som säkerhetspolitiskt hot”, inträdesanförande av ledamoten 

Annika Nordgren Christensen i Kungl Krigsvetenskapsakademien, KKrVAHT, 1. häftet 2008.
5  Detta resonemang finns relativt utförligt redovisat i Avdelning V:s årliga redovisning förra året. Se artikel 

”Hot förr och nu” av ledamöterna Bo Rybeck och Åke Sellström, KKrVAHT, 2. häftet 2008.
6  Opinion 2007. Styrelsen för Psykologiskt Försvar, s 32.
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Utgångspunkter
Arbetsgruppen har utgått från de säkerhets-
mål som riksdagen fastställt.7 Målen för 
Sveriges säkerhetsarbete är att värna

befolkningens liv och hälsa• 
samhällets funktionalitet• 
vår förmåga att upprätthålla våra • 
grundläggande värden, som demo-
krati, rättssäkerhet och mänskliga 
fri- och rättigheter

Gruppen behandlar nedan varje mål för sig 
och diskuterar översiktligt och generellt 
vad som kan hota målet. Redovisningen 
av hot och risker gör dock inte anspråk på 
fullständighet. T ex behandlas inte energi-
frågans säkerhetsdimension.8 

Vidare diskuterar gruppen vilken kapaci-
tet Sverige själv bör ha och vilka interna-
tionella samarbetsformer som står till buds. 
Inte heller här är rapporten heltäckande. 
Arbetsgruppen har också försökt att ana-
lysera och redovisa särdrag och skillnader 
mellan de olika målkategorierna.

Att värna befolkningens liv och hälsa

Målet
De flesta västerländska stater har på senare 
år omformat sina nationella säkerhetskon-
cept. Även det svenska konceptet har för-

nyats och fått en annan tyngdpunkt. Fokus 
har flyttats från försvaret av territoriet till 
att värna befolkningen och den enskilde 
individens liv och hälsa.9 Ett säkerhetsar-
bete med denna inriktning måste bedrivas 
på alla nivåer i samhället och involverar ett 
stort antal aktörer. Det spänner också över 
flera samhällssektorer och politikområden. 
Hit hör räddningstjänsten, sjukvården, 
rättsväsendet (polisen och åklagarväsen-
det) liksom också miljöområdet.

Inom detta säkerhetsmål ställer medbor-
garen stora krav på det offentliga åtagan-
det. Om samhället visar bristande förmåga 
att skydda människor i krissituationer kan 
medborgarens förtroende för myndigheter 
och statsledning samt i förlängningen det 
politiska systemet snabbt gå förlorat. Ett 
exempel på hur en förtroendekris hastigt 
kan uppstå är regeringens och myndig-
heternas hantering av tsunamikatastrofen 
2004.

Vad hotar?
Flera hot och risker kan få stora kon-
sekvenser för befolkningens liv och hälsa. 
Till de aktörsbundna hoten hör terrorism 
och organiserad brottslighet. Särskilt all-
varligt är det om massförstörelsevapen är 
involverade.

Den grova organiserade brottsligheten 

7  Prop. 2005/06 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle s 44 samt FöU9, rskr s 295-296.
8  En intressant introduktion i detta ämne utgör ”Energifrågan i säkerhetspolitiskt perspektiv”, årsredovisning 

2004 av avd.VI, KKrVAHT 1. häftet 2005.
9  Se bl a ”Sverige behöver ett nytt nationellt säkerhetskoncept”, KKrVAHT, 5. häftet 2005. 
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tar sig olika uttryck. Hit hör bankrån, mord, 
grovt våld, penningtvätt samt narkotika-, 
vapen- och människosmuggling. Hela 
skalan från våldsamma ungdomsgäng till 
omfattande brottssyndikat finns represen-
terade i Sverige. Många människor känner 
stark oro över denna utveckling. 70% av de 
intervjuade vid SPF:s opinionsundersök-
ning anser att den organiserade internatio-
nella brottsligheten är oroande.10 

Till de icke aktörsbundna hoten hör 
klimatförändringar, naturkatastrofer och 
pandemier. 

På det globala planet kan klimatförändr-
ingar skapa ett ökat antal svaga stater s k 
failed states vilket kan öka konfliktrisken 
liksom också kampen om knappa natur-
resurser t ex vatten. Sveriges rikliga vat-
tentillgångar kan på sikt bli en eftertraktad 
resurs och därmed en säkerhetspolitisk 
fråga. Inom Sverige kan ett varmare klimat 
öka risken för översvämningar, ras och 
skred, störningar i infrastruktur, försämrad 
vattenkvalitet och negativa hälsoeffekter.

Naturkatastroferna kan ha sin grund i 
klimatförändringar och ta sig uttryck i 
stormar, översvämningar, jordskred m m. 
Försvarsberedningen har gjort bedöm-
ningen att de globala miljöutmaningarna 
och klimatförändringarna utgör de allvar-
ligaste hoten mot människors säkerhet och 
fundamentala levnadsvillkor.11

Även pandemier har seglat upp som ett 
av de stora hoten mot det moderna sam-
hället. Hotets verklighet har accentuerats 
under de senaste årtiondena, då SARS, 
mjältbrand och fågelinfluensa har visat sig 
vara mycket påtagliga hot, viket inte bara 
kan hota människors hälsa utan även hela 
länders ekonomi.12

En egen kapacitet
De hot vi här talar om är gränsöverskri-
dande och internationella till sin karaktär. 
De kan aktualiseras när som helst, vilket 
kräver att varje land måste ha en egen 
tillgänglig kapacitet att omedelbart agera. 
Detta måste ske med beaktandet av hur 
omvärlden agerar och reagerar. Detta 
innebär att räddningstjänsten, polisen och 
akutsjukvården måste vara dimensionerad 
för att ta hand om vardagshändelser men 
också ha förmåga att växa vid extrema 
händelser och omfattande olyckor och 
katastrofer. Idag har kostnadsjakt m m 
pressat ner dessa professioner till ett mi-
nimum. Arbetsgruppen gör bedömningen 
att såväl räddningstjänsten som polisen och 
akutsjukvården skulle behöva betydligt 
större marginaler för att kunna hantera 
omfattande katastrofer.

Behovet av krishantering och kata-
strof- och hjälpinsatser kommer att öka i 
klimatförändringarnas spår och kommer 

10  Op cit, fotnot 6, s 84.
11  Säkerhet i samverkan, Försvarsberedningens omvärldsanalys, Ds 2007:46.
12 ”Pandemiernas påverkan på samhället”, inträdesanförande av ledamoten Anders Tegnell, KKrVAHT 5. 

häftet 2007 s 76.
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att ställa krav på hur vi organiserar vårt 
eget samhälle och det nationella krishan-
teringssystemet.

Internationellt samarbete
Räddningsverket är den myndighet som 
representerar Sverige inom områdena 
räddningstjänst och olycksförebyggande 
verksamhet. Verket genomför också inter-
nationella insatser inom bl a ramen för det 
humanitära svenska bistånd som hanteras 
av SIDA. De europeiska länderna har för-
bundit sig att hjälpa varandra, oavsett det 
handlar om naturkatastrofer såsom stormar 
och översvämningar eller terroristattacker. 
Hjälpen regleras genom den s k gemen-
skapsmekanismen som är öppen för alla 
medlemsstater samt EES- och kandidat-
länderna. Räddningsverket är kontaktpunkt 
för gemenskapsmekanismen i Sverige.

På räddningstjänstområdet finns också 
bilaterala avtal. Sverige har utöver det 
nordiska ramavtalet för räddningstjänst-
samverkan tecknat avtal med Estland, 
Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina 
om samarbete kring räddningstjänstfrågor. 
Räddningsverket samarbetar också med 
FN-organet OCHA (Office for the Coordi-
nation of Humanitarian Affairs) och arbetar 
också på uppdrag av andra FN-organ.

Socialstyrelsen deltar i ett omfattande 
internationellt utbyte på såväl smittskydds-
området som det katastrofmedicinska 
området. De senaste årens utbrott av bl a 
svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) 
och fågelinfluensa har visat att de globala 
hoten mot människors hälsa inte längre 
utgörs av kända sjukdomar, utan av nya 

smittsamma sjukdomar. Därför införde 
Världshälsoorganisationen, WHO, fr o m 
2007 ett nytt hälsoreglemente (IHR). Detta 
reglemente omfattar nu samtliga allvarliga 
hot mot människors hälsa som kan sprida 
sig internationellt. Den svenska lagstift-
ningen har anpassats till IHR.

Socialstyrelsens roll är också att ta 
fram föreskrifter och rapportera till och 
från WHOsamt utöva tillsyn över hur 
föreskrifter m m efterlevs. Det operativa 
ansvaret för att hantera internationella hot 
mot människors hälsa ligger på många 
myndigheter och verksamheter. Dessa 
organ ska rapportera misstänkta hot till 
Socialstyrelsen.

WHO fungerar också i vissa avseenden 
som ett slags globalt smittskyddsinstitut. 
Inom ramen för WHO bedrivs ett om-
fattande arbete som rör upptäckt av och 
beredskap inför epidemier och pandemier. 
Samlingsnamnet för dessa åtgärder är Epi-
demic and Pandemic Alert and Response. 

Även inom EU finns ett övervaknings-
system för smittskydd. Systemet syftar 
både till övervakning och tidig varning. 
Under 2004 beslutades om ett centralt 
europeiskt smittskyddsinstitut, European 
Centre for Disease prevention and Control 
(ECDC). Denna nya myndighet är placerad 
i Solna utanför Stockholm.

Katastrofmedicin är en del av svenska 
insatser utomlands. Mot bakgrund av 
erfarenheter bl a från tsunamikatastrofen 
har den svenska riksdagen antagit en ny lag 
som reglerar denna verksamhet. Genom la-
gen ges Sverige möjlighet att tillhandahålla 
hälso- och sjukvård vid insatser utomlands 
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och med annat syfte än som bistånd till 
annat land. Lagen ger också landstingen 
befogenhet att under vissa förutsättningar 
bedriva hälso- och sjukvård utomlands. 
De katastrofmedicinska insatserna ska ses 
som en del av de samordnade insatserna. 
Socialstyrelsen är ansvarig för de kata-
strofmedicinska delarna.

Den svenska polisen har sedan 1923, 
då Interpol etablerades, en omfattande 
erfarenhet av internationellt samarbete. 
Detta samarbete sker inte bara inom brotts-
bekämpningens område utan även vid 
svåra situationer såsom flygolyckor och 
jordbävningar. Polisens kompetens finns 
både i staber och på fältet. Rikskriminalpo-
lisen, som är den svenska kontaktpunkten i 
de internationella polisförbindelserna, har 
kontakter med nästan 200 länders olika po-
lismyndigheter eller motsvarande organ.

Det internationella polissamarbetet har 
också utvecklats inom EU:s ram. Principen 
om fri rörlighet för personer, varor, tjänster 
och kapital inom EU gör att gränserna 
är öppna. Frestelsen för dem som ägnar 
sig åt organiserad brottslighet att söka 
nya ”marknader” är stor. EU har infört 
kompensatoriska åtgärder i form av under-
rättelsestyrd verksamhet i syfte att förutse 
brottsutvecklingen över gränserna. Den 
europeiska polisbyrån, EUROPOL, sam-
ordnar kriminalunderrättelseaktiviteterna 
och de gemensamma utredningsgrupperna 
(Joint Investigation Teams, JIT), som mul-
tinationellt verkar över gränserna mot den 
grövsta brottsligheten. EUROPOL har 400 
anställda jämte 100 kriminalpoliser som 
är attacherade från EU:s 27 medlemsstater 

samt från USA, Colombia, Norge m fl 
länder.

År 2005 föreslog Tyskland ett nytt 
och utvidgat samarbete på det rättsliga 
området. Samarbetet ska ske inom ra-
men för Prümkonventionen, uppkallad 
efter staden Prüm i Tyskland. I huvudsak 
reglerar konventionen ett, i förhållande 
till Schengenkonventionen, stärkt samar-
bete bl a beträffande terroristbekämpning, 
gränsöverskridande organiserad brottslig-
het och illegal migration. Efter förhand-
lingar har Rådet under våren 2008 antagit 
Prümkonventionen. Sverige ska, liksom 
övriga medlemsstater i EU, anpassa olika 
delar av lagstiftningen till konventionen, 
som beräknas träda ikraft under 2009.

Även inom Östersjöområdet sker sam-
arbete för gemensam brottsbekämpning. 
Sverige tog ett initiativ inom ramen för 
Östersjöstaternas råd i Visby 1996. Där 
skapades ”Aktionsgruppen mot organi-
serad brottslighet i Östersjöområdet”. 
Aktionsgruppen består av de elva premi-
ärministrarnas företrädare som fastställer 
strategier för brottsbekämpningen.

Det finns även många konkreta exempel 
på internationellt samarbete på fältet. Hit 
hör bl a tsunamikatastrofen 2004 samt 
kriget i Libanon 2006, där olika nationella 
poliskårer agerade gemensamt. En sam-
stämmig bedömning är att detta samarbete 
fungerade mycket väl.

Poliser ingår också i fredsbevarande 
missioner. Under 2008 finns cirka 200 
svenska poliser på plats i 15 missioner. 
Vissa missioner är inriktade på kunskaps-
utveckling i mottagarlandet medan andra 
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missioner stöder rättsutvecklingen. Polisen 
medverkar också i många s k SSR-projekt. 
Dessa syftar till ”Security Sector Reform” 
i mottagarländerna. Andra som är involve-
rade är åklagare, domare, kriminalvårds-
tjänstemän, tullpersonal m m. 

Samarbetet inom EU grundas på den 
s k solidaritetsklausulen som innebär att 
medlemsländerna ställer upp för varandra 
och hjälper till utifrån sina förutsättningar. 
Detta skedde bl a vid skogsbränder i Grek-
land 2007 liksom också vid ”statykrisen” 
i Estland 2007. 

De långsiktiga klimatfrågorna kan bara 
lösas i internationellt samarbete. Det inter-
nationella samarbetet är också fundamen-
talt när det gäller hjälpinsatser vid miljö-
katastrofer och klimatrelaterade katastrofer 
t ex orkaner och översvämningar. 

Avslutningsvis kan nämnas att det finns 
ett omfattande samarbete för att begränsa 
spridningen av kärnvapen och andra mass-
förstörelsevapen.13 

Särdrag
Skyddet av befolkningen och den enskilde 
medborgaren utgör en av nationalstatens 
primära uppgifter. Medborgarna ställer 
stora krav på att den offentliga sektorn 
fungerar inom detta område. Om den miss-
lyckas kan förtroendet för statsmakter och 

myndigheter snabbt erodera. Det innebär 
att det offentliga åtagandet måste vara väl 
utvecklat med starka professioner som 
bas. I en akut krissituation då människors 
liv och hälsa står på spel har de offentligt 
organiserade professionerna en avgörande 
roll. Skyddet bygger på väl utbildade och 
övade yrkeskårer inom räddningstjänst, 
polis och sjukvård. 

Även Försvarsmaktens personal kan 
ianspråktas vid omfattande olyckor eller 
katastrofer. Andra aktörer såsom frivil-
ligorganisationer m m kan också ha en 
viktig uppgift vid svåra olyckor. I det pro-
fessionella agerandet ligger därför också 
en förmåga att hantera och leda frivilliga 
resurser och kunna samverka med militära 
förband. 

Samtidigt ska slås fast att den enskilde 
individen har ett stort ansvar för både sin 
egen individuella säkerhet och för att enga-
gera sig för samhällets säkerhet i stort.

Att värna samhällets funktionalitet

Målet
Målet för planering och agerande inom 
landet på det icke-militära området är 
bl a att säkerställa att samhällets normala 
funktioner upprätthålls och vid en störning 
snarast möjligt återställs. Redan i inled-

13  Se t ex ”Vapeninspektioner i Fredens Tjänst”, inträdesanförande av ledamoten Åke Sellström. KKrVAHT, 
5. häftet 2006.
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ningen nämndes viktiga skillnader som 
inträtt under halvseklet efter det senaste 
världskriget. Planering och praktisk erfa-
renhet visar att det moderna samhället inte 
kan fungera på en låg aktivitetsnivå p g a 
teknik- och databeroende. 

Produktion av både varor och tjänster 
är numer ofta mycket decentraliserad, 
ofta över landgränserna, och förenad med 
ett stort inslag av transporter i alla led. 
Även arbetskraften måste transporteras 
och saknar ofta praktisk möjlighet att 
helt själv nå arbetsplatsen. Industrin har 
systematiskt minskat sin lagerhållning och 
övergått till ”just in time”, d v s ett konti-
nuerligt inflöde av insatsvaror. Hushållen 
har gjort detsamma, inte bara ifråga om 
nödvändiga varor, utan även t ex i fråga 
om betalningsmedel. Resultatet har blivit 
att hushållens försörjningsförmåga och 
uthållighet idag är mycket sämre än för 
några decennier sedan.

Samhället präglas av ett ökat beroende 
mellan olika samhällssektorer och funktio-
ner vilket skapar en ökad sårbarhet.14 Glo-
baliseringen skapar beroende av utländska 
aktörer, och nästan all samhällsverksamhet 
är beroende av IT-teknik. 

Samhällsaktiviteterna utgörs i stor ut-
sträckning av flöden. Det handlar om 
flöden av människor, varor, energi, pengar 
och information. Om det blir avbrott i ett 
flöde påverkas många andra. Man talar 

om kaskadeffekter. Detta gäller särskilt 
elförsörjningen som måste fungera om 
andra funktioner ska säkerställas. Målet 
handlar m a o om att kunna värna dessa 
flöden och se till att eventuella avbrott 
blir så kortvariga som möjligt och minska 
skadliga effekter.

Vad hotar?
Flera hot mot samhällets funktionalitet kan 
lätt identifieras. Hit hör naturkatastrofer, 
miljöhot och pandemier som nämndes i 
förra kapitlet. Det allvarligaste hotet eller 
risken utgör emellertid den sårbarhet som 
vitala funktioner kan uppvisa. Detta hot 
kan betecknas som ”brister i samhällsvik-
tig verksamhet”.15 

Avbrott i elförsörjning, telekommunika-
tioner eller datasystem kan få långtgående 
konsekvenser för samhällets funktionalitet. 
Också långvarigt avbräck i transporter, va-
lutahandel m m eller utdragna problem med 
livsmedels- eller vattendistribution skapar 
stora svårigheter för befolkningen och gör 
att samhället får svårt att fungera. 

Aktörsbundna hot utgör cyberattacker 
mot viktiga informationssystem eller 
andra IT-baserade system. Ett exempel på 
en sådan attack i full skala är IT-attacken 
mot Estland våren 2007. Under den väp-
nade konflikten i Georgien rapporterades 
liknande händelser. 

Det är också angeläget att framhålla att 

14  Vad avser trender som har betydelse för sårbarhet och beredskap se bl a Framsyn för krisberedskap, Kungl 
Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm 2008.

15  Hot- och riskrapport 2006, KBM:s temaserie 2006:7.



41

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT 

6-20086-2008

ekonomin är basen för många samhälls-
aktiviteter och funktioner. Ekonomiska 
störningar i omvärlden kan skapa reces-
sion, massarbetslöshet, omfattande strejker 
eller valutakollapser även i Sverige. Därför 
måste även den ekonomiska sårbarheten 
tas på stort allvar. Den internationella 
finanskrisen under hösten 2008 visar att 
hotet är högst påtagligt. 

En egen kapacitet
Varje land måste ha egen kapacitet att 
värna samhällets funktionalitet. Även 
varje infrastrukturområde måste ha egna 
tillgängliga resurser att återskapa fung-
erande system. Det gäller särskilt på el-
försörjningsområdet, eftersom så många 
andra samhällsaktiviteter är beroende av 
denna funktion.

I syfte att reducera offentliga utgifter och 
främja effektiviteten har under de senaste 
decennierna allt fler tidigare offentliga 
verksamheter privatiserats eller konkur-
rensutsatts. Ur krishanteringssynpunkt 
är denna utveckling inte problemfri. Den 
som övertar en verksamhet vill kunna 
driva den på rent kommersiella grunder 
utan att behöva låsa upp eller avtala om 
onödigt stora resurser för att kunna hantera 
störningar och kriser. 

I detta sammanhang bör framhållas att 
nationalstaten har ett ansvar för invånarnas 
väl och ve medan ett företag endast har 
ansvar gentemot kunder, aktieägare m m 
inom sitt definierade affärsområde och 
inom de gränser som lagen sätter. När of-
fentliga verksamheter konkurrensutsätts 
eller privatiseras kommer området att 

krympas till att endast omfatta produktio-
nen och inte längre omfatta det vidare sam-
hällsintresset. Av detta följer att gränsen 
för vad som betraktas som ”force majeur” 
ur företagets synvinkel kan komma att bli 
relativt subjektiv. 

Mot denna bakgrund behöver ”det of-
fentliga” framgent mycket mera aktivt 
medverka till att definiera samhällets 
funktionskrav och identifiera grundläg-
gande säkerhetsnivåer. Detta kan kräva 
avtalslösningar och i sista hand subventio-
ner från staten för att säkerställa samhälls-
funktionerna vid krissituationer. 

För att återupprätta funktionen vid 
svåra störningar i samhällsviktiga försörj-
ningssystem krävs i regel betydligt mera 
omfattande resurser än vad som krävs för 
den normala driften och underhållet av 
systemen. Det är inte realistiskt att förvänta 
sig att alla berörda företag själva väljer att 
hålla den säkerhet och upprätthålla de re-
server som krävs. Därför bör det vara möj-
ligt att ställa krav på viktiga företag eller 
branscher att de enskilt eller i samverkan 
upprätthåller en nationell reservkapacitet. 
För att inte störa den internationella kon-
kurrensbilden kan detta kräva samverkan 
med och finansiering från staten. Staten 
kan också behöva medverka aktivt då det 
gäller att upprätthålla reserver. Här bör 
avtalsvägen först prövas, innan lagstiftning 
tillgrips, vilket anförts ovan.

Inom totalförsvarsplaneringen fanns 
olika modeller i syfte att tillföra extra re-
surser som var nödvändiga för att samhäl-
let skulle kunna fungera i en krigssituation. 
En sådan extraresurs utgjorde civilpliktiga. 
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Det kan finnas anledning att överväga ett 
återinförande av den tidigare utbildningen 
av civilpliktiga för vissa särskilt sam-
hällsviktiga verksamheter. Dessa resurser 
måste då kunna nyttjas, inte endast vid höjd 
beredskap, utan även då samhället drabbas 
av svåra störningar i fredstid. De resurser 
som staten på detta sätt utvecklar bör kunna 
användas även för insatser i andra länder 
inom ramen för Sveriges internationella 
åtaganden. 

Krisberedskapsmyndigheten, KBM, 
har bedömt den svenska förmågan som 
bristfällig avseende den samhällsviktiga 
verksamhetens motståndskraft mot all-
varliga störningar.16 Även Riksrevisionen 
är kritisk till att regeringen inte ställer 
grundläggande krav på uthållighet och 
förebyggande åtgärder.17

Internationellt samarbete
Teknisk infrastruktur, betalningsströmmar, 
informationsteknologi m m är gränsöver-
skridande. Hot, risker och avbrott kan 
drabba flera länder samtidigt. Därför måste 
det internationella samarbetet vara väl ut-
vecklat såväl avseende det förebyggande 
arbetet som i akuta krissituationer.

Man bör, inom EU-samarbetet, kunna 
ställa krav på multinationella aktörer att 
det finns omedelbart tillämpbara planer på 

omlokalisering av resurser till det land som 
drabbas av störningar. Motsvarande krav 
bör kunna ställas på nationella aktörer som 
måste kunna samarbeta med branschaktö-
rer i andra länder.

Sverige kan hämta erfarenheter från 
and ra länders arbete i syfte att få närings-
liv och offentlig sektor att samverka inom 
detta område.

Särdrag
Den tekniska infrastrukturen är i stor ut-
sträckning i privat ägo. El-, tele-, data- och 
transporttjänster produceras av företag 
inom näringslivet. Det privata inslaget är 
starkt inom detta säkerhetsmål jämfört med 
det tidigare behandlade säkerhetsmålet. 
För att uppnå robusthet och den säkerhet 
som medborgarna (kunderna) har rätt att 
fordra krävs ett utvecklat samarbete mellan 
den offentliga sektorn och näringslivet s k 
Private Public Partnership (PPP).18

Under det kalla kriget fanns ett väl ut-
vecklat system med s k ”K-företag” vilka 
på grund av sin betydelse i krigsproduktion 
och samhällsfunktion garanterades prio-
ritet när det gällde arbetskraft och andra 
resurser. För att idag kunna minska sårbar-
het och öka krishanteringsförmågan inom 
detta område skulle motsvarande sam-
arbetsmönster kunna utvecklas. Dagens 

16  Klarar vi krisen? Samhällets krisberedskapsförmåga 2007, KBM:s Temaserie 2008:2.
17 Regeringen och krisen, Riksrevisionens rapport, RiR 2008:9 s 36-37.
18  Privat Offentliga Partnerskap. Styrning utan hierarkier och tvång?, Ulrika Mörth och Kerstin Sahlin-

Andersson (red) SNS Förlag Stockholm 2006 och Samverkan mellan offentlig sektor och näringslivet 
vid krishantering, En studie av kriser i Sverige 1993-2003 av Johanna Sandefeldt. KBM:s Temaserie 
2005:6.
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”K-företag” skulle vara sådana vars insats 
är närmast omistlig om samhällets normala 
funktioner ska kunna upprätthållas. Dessa 
företag skulle kunna påräkna prioritet vid 
en kris, men samtidigt ha skyldighet att 
planera för att kunna fungera även vid 
grava störningar i t ex elförsörjningen. Det 
är viktigt att i detta sammanhang framhålla 
att idag måste perspektivet vidgas till att 
omfatta även internationella företag. 

Varje modern stat gör nu stora an-
strängningar för att, dels identifiera och 
definiera samhällsviktig verksamhet ur ett 
krisberedskapsperspektiv,19 dels bestämma 
var gränsen går för ”tillräcklig” säkerhet. 
Länderna har kommit olika långt när det 
gäller PPP inom olika infrastrukturområ-
den. Sverige har långt kvar, men landets 
relativa ”litenhet” gör att förutsättningarna 
är goda för att kunna utveckla PPP inom 
Sverige.

Det finns även här anledning att påminna 
om individens ansvar. Sannolikt finns det 
ett stort behov av information och utbild-
ning hur vanliga människor kan klara si-
tuationer när väsentlig infrastruktur slås ut. 
Ett sätt att sprida sådan information skulle 
kunna vara broschyrer eller IT-baserat 
budskap av typen ”Om kriget kommer”, 
men inriktat mot allvarliga kriser.20 Detta 

har också beskrivits i en IVA-studie.21 

Att upprätthålla grundläggande 
värden

Målet
Säkerhetsmålet – att värna vår förmåga 
att upprätt hålla våra grundläggande vär-
den, som demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter – har tidigare 
uttryckts i andra termer. I tidigare säker-
hetspolitiska mål hette det att vi ”skulle, 
i former som vi själva väljer, trygga en 
handlingsfrihet att – såsom enskild nation 
och i samverkan – kunna utveckla vårt 
samhälle.” Den nuvarande formuleringen 
är av sent datum,22 och ambitionen att 
upprätthålla grundläggande värden ställer 
stora krav på såväl den offentliga sektorn 
som det civila samhället d v s folkrörelser, 
fackföreningar, politiska partier, ideella 
organisationer m fl. 

Sedan lång tid tillbaka förs en politisk 
och akademisk debatt om ”det sociala 
kontraktet”. Samhällsvetenskaplig forsk-
ning visar att samhällen som har väl 
utvecklade informella nätverk i form av 
t ex ideella hjälporganisationer, fackklub-
bar, fotbollslag och litterära föreningar etc. 
har lättare att skapa tillit och förtroende 

19  KBM:s Samhällsviktigt! Ett första förslag till definition av samhällsviktig verksamhet ur ett krisbered-
skapsperspektiv. KBM:s dnr: 0253/2005 Stockholm.

20  Civilförsvarsförbundets rapport Från sistahandsresurs till förstahandslösning.
21  IVA:s Framsyn för krisberedskap. Kommunikations- och informationsflöden.
22  Op cit fotnot 7.
23  Putnam, Robert D: Making Democracy Work – Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University 

Press, Princeton 1993, s 181.
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för myndigheter och den offentliga makt-
utövningen.23

I den nutida debatten talas om en gemen-
sam värdegrund.24 Denna gemensamma 
värdegrund handlar bl a om respekt för 
grundläggande fri- och rättigheter, vilka ut-
gör kittet i en väl fungerande demokrati. 

Vad hotar?
I många länder, liksom i Sverige, utvecklar 
många grupper ett socialt utanförskap.25 
Orsaken kan bl a vara att integration på 
bostads- eller arbetsmarknaden inte varit 
framgångsrik. Men det som ibland kallas 
social uteslutning kan också ha att göra 
med mera grundläggande samhällsför-
ändringar. 

Numera är arbetsmarknaden för yngre 
människor mera svåråtkomlig, vilket gör 
steget in i vuxenvärlden svårare. Många 
ungdomar har svårt att få ett arbete. De 
arbeten som inte kräver någon utbildning 
blir allt färre. Samtidigt kan invandrad 
högutbildad arbetskraft känna en frustr-
ation över att inte komma ifråga inom 
yrkesområden där man har skaffat sig en 
relevant utbildning 

Många samhällen uppvisar också ofta 
”motkulturer” d v s grupper som tar av-
stånd från gällande normer och värderingar 
i samhället. Dessa kulturer kan främja 
uppfattningar som rymmer stora avvi-

kelser i förhållande till den dominerande 
kulturen. 

Utanförskap och rotlöshet kan resultera i 
etnisk eller religiös polarisering, rasism, kri-
minalitet och gängbildning. Andra direkta 
yttringar kan vara huliganism, kravaller, 
gatuvåld och skadegörelse. Utanförskapet 
kan också resultera i direkta attacker mot 
rättssystemet såsom hot mot domare, 
åklagare, advokater och vittnen (s k sys-
temhotande brottslighet). I förlängningen 
hotar denna utveckling det demokratiska 
samhället.

En egen kapacitet
Moderna samhällen kommer alltid att bestå 
av människor med olika etniska, religiösa 
och kulturella mönster. Varje land måste 
därför skapa former för att befolkningen 
ska kunna leva utan stora motsättningar 
och konflikter. Ett fundamentalt krav måste 
då vara att alla invånare, oavsett härkomst, 
informeras om de grundläggande värden 
som bl a det svenska samhället vilar på. 
Dessa värden är också grunden för EU-
samarbetet.

Det är också uppenbart att staten, kom-
munerna och näringslivet m fl alltmer 
måste samarbeta horisontellt. Rättsvår-
dande myndigheter, sociala myndigheter 
i kommunerna, skolan, näringslivet, fack-
liga organ och det civila samhället har ett 

24  Anförande vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 13 januari 2008 av Nyamko Sabuni, Integrations- 
och jämställdhetsminister.

25  Op cit fotnot 15
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stort ansvar att tillsammans medverka till 
Sveriges förmåga att möta problem som 
utgör hot mot samhället och välfärden. 
Detta måste ske nu och inte sedan det 
blivit för sent. Samverkan är nyckeln till 
framgång.

Internationellt samarbete
Samverkan kan inte bara ske inom landet. 
EU har ett ansvar för att lägga grunden för 
olika åtgärder i syfte att komma tillrätta 
med medlemsstaternas demografiska pro-
blem sett från en välfärds- och tillväxtho-
risont. Det verkar finnas ett behov av att 
redan i immigrationens ursprungsländer 
informera om de möjligheter som finns 
och krav som ställs från rättslig, demo-
grafisk och ekonomisk synpunkt på ett 
liv i Sverige eller i ett annat EU-land. Det 
finns skyldigheter och det finns rättigheter 
att iaktta i de mottagande staterna. För att 
samhället ska fungera utan alltför stora slit-
ningar är det viktigt att värdlandets normer 
och värderingar kommuniceras. 

Det är också viktigt att påminna om att 
stora skillnader i välfärd mellan utveck-
lingsländer och i-länder skapar immigra-
tionsströmmar som hämmar utvecklingen 
i avsändarländerna och kan medverka till 
”brain-drain” i dessa länder. I värsta fall 
kan emigration från dessa länder bidra 

till en utveckling mot ”failed states” och 
ett försämrat säkerhetsläge i dessa stater, 
vilket återverkar på den globala säkerhets-
situationen. 

Det finns också starka skäl för Sverige 
att följa och ta del av andra länders erfaren-
heter på detta område. Länder med t ex ett 
kolonialt förflutet har lång erfarenhet av in-
tegrationsfrågor. Det finns också en omfat-
tande sociologisk forskning som behandlar 
dessa problem. Sverige bör noga studera 
och initiera forskning på sådana inrikes 
förhållanden som riskerar att utvecklas till 
samhälleliga säkerhetsproblem.

Särdrag
Att värna vår förmåga att upprätthålla 
grundläggande värden rör kärnan i sam-
hällsbygget. Vad håller ihop? Vad kan 
få bygget att rämna? Hur upprätthålls ett 
”socialt kontrakt”? Hur skapas tillit mellan 
medborgare, myndigheter och det politiska 
systemet? 

De säkerhetsproblem vi här talar om 
utgör ofta symptom på mera djupgående 
samhällsproblem. Lösningarna är aldrig 
ytliga eller kortvariga. Här krävs ofta 
genomgripande och långsiktiga åtgärder. 
Verktygen återfinns inte inom de traditio-
nella säkerhetsområdena.26 Det är också 
väsentligt att, som gjorts ovan, framhålla 

26  Notera att Finland i sin ”Strategi för tryggande av samhällets vitala funktioner” (Statsrådets principbeslut 
23.11.2006) också inrymmer ”Mental kristålighet” som en vital funktion. Undervisningsväsendet anses här 
ha en viktig uppgift liksom också ”annan verksamhet som upprätthåller den mentala och sociala balansen 
bland folket, ökar befolkningens förtroende för samhällets verksamhet och stärker försvarsviljan”. 
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att det civila samhället har en viktig upp-
gift för att skapa ett positivt samhällskli-
mat. ”Building social capital will not be 
easy, but it is a key to making democracy 
work”.27 

Slutsatser
Det går att dra många olika slutsatser 
av den ovan gjorda redovisningen av 
icke-militära säkerhetsmål och hoten 
mot dessa. Här gör arbetsgruppen några 
sammanfattande konstateranden som kan 
vara utgångspunkt för en diskussion och 
eventuellt fortsatta studier.

1. Småstatsbegreppet saknar i princip re-
levans för de icke-militära säkerhetsmål 
som diskuterats ovan. Det förhållandet 
att Sverige är en relativt liten nation 
skapar dock goda förutsättningar för 
att samarbetet mellan offentlig sektor 
och näringsliv ska kunna utvecklas. 
Litenheten kan emellertid vara ett pro-
blem i krissituationer när stora länder 
”dammsuger” marknaden på strategiska 
resurser.

2. Diskussionen om ”ensamma eller till-
sammans” bör föras. Frågeställningen 
är på sätt och vis enklare vad avser 
den icke-militära dimensionen än den 
militära. Svaret på frågan i detta sam-
manhang är både/och. Problem och 
utmaningar inom de säkerhetsmål som 
behandlats ovan delar vi med andra 

länder. Redan i normalsituationen är 
ett sådant internationellt samarbete 
etablerat. Sverige måste dock i akuta 
situationer ha en egen nationell krishan-
teringskapacitet som inte kan ersättas 
av internationellt samarbete. En sådan 
nationell förmåga är ett krav inom EU 
men också ett bidrag till gemensamma 
resurser. Sverige behöver också en be-
redskap att kunna ta emot hjälp i kritiska 
lägen.

3. Graden av offentligt åtagande varie-
rar i betydande grad mellan de olika 
säkerhetsmålen. Det starkaste inslaget 
av offentlig sektor finns inom området 
”att värna befolkningens liv och hälsa”. 
Inom området ”att värna samhällets 
funktionalitet” har näringslivet en 
avgörande roll att spela för att minska 
sårbarheten hos kritisk infrastruktur. 
Det ”civila samhället” d v s folkrörelser, 
fackföreningar och ideella organisatio-
ner har en viktig uppgift för ”att värna 
vår förmåga att upprätthålla grundläg-
gande värden.” (Se bilaga!)

4. De tre säkerhetsmål som behandlats 
spänner över flera politikområden. Hit 
hör bl a utrikespolitik, kriminalpolitik, 
näringspolitik, skolpolitik och mil-
jöpolitik. Dessa frågor ligger utanför 
den traditionella säkerhets- och för-
svarspolitiken. Denna omständighet 
ställer stora krav på statsmakterna och 

27  Op cit fotnot 23, s 185.
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myndigheter vad avser samordning 
på olika nivåer. De ställer också krav 
på förnyelse av nationella strukturer 
och samarbetsmönster. Den nuvarande 
departements- och myndighetsindel-
ningen kan behöva ses över mot denna 
bakgrund.28

5. Frågor som rör gemensam värdegrund 
och socialt utanförskap behöver ägnas 
stor uppmärksamhet framöver. Detta är 
ett internationellt problem och Sverige 
kan med fördel hämta erfarenheter 
från andra länder. Fortsatt forskning 
är väsentlig liksom att tillse att de rön 
som redan kommit fram via forskning 
omsättas i praktisk handling.

Slutord
I en bilaga presenteras en principiell bild 
av rollfördelningen inom de målkategorier 
som behandlats ovan. (Se slutsatser pkt 
3 ovan.) Denna bild gör inte anspråk på 
vetenskaplighet utan syftar till att illustrera 
de olika villkor som råder för det natio-
nella och internationella säkerhetsarbetet 
inom varje kategori. Det handlar både om 
utveckling av egen nationell förmåga och 
internationella samarbetsmönster. Det 
är väsentligt att krisberedskapsåtgärder, 
planering och samarbete utgår från och 
anpassas till de skilda villkor som råder för 

var och ett av dessa säkerhetsmål.
Inom totalförsvarets ram skapades sam-

arbetsformer för att stärka och utveckla 
krigsplaneringen. Dessa former är idag 
inte giltiga för det säkerhetssamarbete som 
här diskuteras. Sådana samarbetsmodel-
ler borde emellertid ändå kunna utgöra 
förebild för att involvera näringslivet i 
krisberedskapsarbetet. Syftet är att minska 
samhällets sårbarhet och stärka svensk 
krishanteringsförmåga. Sveriges relativa 
litenhet, som framhållits ovan, skapar goda 
förutsättningar för ett sådant utvecklat 
samarbete. 

Det förefaller finnas ett ”förtroendegap” 
mellan den enskilda individen och ”sam-
hället” i det nationella säkerhetsarbetet. 
Det handlar om vem som ansvar för vad. 
Förväntningarna på ömse håll går inte ihop. 
Detta förtroendegap kan skapa bristande 
tilltro till myndigheters och statsmakters 
förmåga att hantera allvarliga kriser. Beho-
vet av information och kunskap inom detta 
område är därför stort. Också forsknings-
satsningar är mycket angelägna. 

Avslutningsvis anser arbetsgruppen att 
Kungl Krigsvetenskapsakademien bör 
bjuda in systerakademier för diskussioner 
kring de problem och utmaningar som 
behandlats ovan. 

Författaren är avdelningschef  vid För-
svarshögskolan och ledamot av KKrVA.

28  Ledamoten Michael Mohrs inträdesanförande ”Ett nytt säkerhetskoncept och en ny struktur för säkerhets-
arbetet”, KKrVAHT, 2. häftet 2006. Han hävdar där att det är svårt att i dagens struktur säkerställa auktoritet 
och genomslagskraft i arbetet med säkerhet. Säkerhetsfrågorna måste därför ges en annan organisatorisk 
och politisk förankring.
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