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HANDLINGAR

Problemställning
Den säkerhets- och försvarspolitiska ut-
vecklingen har varit snabb och genomgri-
pande under 90-talet. Det har medfört att
gränserna suddats ut mellan vad som är
det civila samhällets krav på säkerhet och
tillförlitlighet och vad som är  total-
försvarets krav. Man kan tydliggöra pro-
blemet genom att ställa frågan när en
avgrävd telekabel blir ett säkerhets-
politiskt problem? Frågan kan tyckas vara
teoretisk och provokativ. Men den är re-
levant på så sätt att svaret avgör på vilket
sätt man skall hantera en avgrävd kabel.
Skall det ske på det sätt som man brukar
hantera avgrävda kablar och andra likar-
tade störningar och problem som uppstår
i det civila samhället i fred eller skall pro-
blemet åtgärdas med det regelverk och det
ledningssystem som kan tas i bruk i hän-
delse av krig eller krigsfara? Analysen kan
också ge vägledning om relevanta
säkerhetshöjande åtgärder skall finansie-
ras över försvarsbudgeten eller via andra
huvudtitlar. För att gå igenom problemet
måste man för det första beskriva hela
skalan av sårbarhet och hot, från en situa-

När blir en avgrävd telekabel ett
säkerhetspolitiskt problem?

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V
den 21 februari 2002 av generaldirektör Nils Gunnar Bill-
inger

tion där en grävmaskin av misstag sliter
av en kabel till en situation där angrepp
på telekommunikationerna är ett led i för-
bekämpning inför ett krig. För det andra
måste man analysera vad som kan anses
vara säkerhetspolitik och vad det innebär
att en fråga klassas som ett säkerhets-
politiskt problem

Som implicit framgår av min rubrik
skall jag i detta anförande för akademien
diskutera vad som skall förstås med be-
greppet säkerhetspolitik, vad som innefat-
tas i begreppet vidgad säkerhet, vad som
är gamla och nya hot, hur begreppet svåra
påfrestningar i fred används samt vad ef-
fekterna blir om man ger ett problem ställ-
ning som säkerhetspolitiskt problem. Jag
skall utifrån denna inledning föra diskus-
sion om telepolitikens plats inom
säkerhetspolitiken.

Dynamisk telemarknad
Telemarknaden genomgår för närvarande
en utomordentligt snabb förändring. För-
klaringen får sökas i introduktionen av nya
tekniska lösningar. Övergång från analog
till digital teknik, den ökade användningen
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av optisk fiber, sammansmältning av tele-
och datateknik och introduktion av ny
mjukvara och nya protokoll har lagt grun-
den för såväl nya användningsområden
som nya organisationsformer. Förra året
blev antalet mobilabonnemang i Sverige
fler än antalet fasta abonnemang. Vi har
idag tre GSM-operatörer, fyra UMTS-
operatörer, och vi kommer att få fyra nya
nät för fast yttäckande radio, så kallad
bredband, i luften. Det finns dessutom
minst fem rikstäckande nät för transmis-
sion plus ett stort antal stats- och region-
nät som är under uppbyggnad. Antalet
teleoperatörer anmälda till Post & Tele-
styrelesen (PTS) uppgår för närvarande till
fler än tvåhundra. Utvecklingen har inne-
burit att det inte längre är relevant  att skilja
på tele, data, IT och internet. Konver-
gensen mellan terminaler, tjänster och
transmission gör att uppdelningen idag är
mindre angelägen än tidigare. Det hand-
lar om olika varianter av elektronisk kom-
munikation, ett begrepp som för övrigt EU
använder som rubrik på sitt regelverk från
och med i år. På ett nationellt plan åter-
speglas konvergensen på så sätt att tele-
lagen täcker alla former av elektronisk
kommunikation. En teknisk bas har så-
lunda skapats för en rad andra företeelser
i samhället som effektiva nätverk, fram-
växten av informationssamhället och ökad
effektivitet inom både näringsliv och för-
valtning.

Från oreglerat monopol till
reglerad marknad
En starkt bidragande orsak till framväx-
ten av informationssamhället och den

starka tillväxten har varit liberaliseringen
av telemarknaden. Statens ansvar för te-
lekommunikationer har radikalt förändrats
under de senaste tio åren. Sedan 1993 är
telemarknaden i Sverige öppen för kon-
kurrens. Det innebär att IT- och tele-
tjänster, som tidigare producerades av stat-
liga verk i monopolställning, idag produ-
ceras av aktiebolag. Den verksamhet som
tidigare styrdes av propositioner, riksdags-
beslut och regleringsbrev styrs idag av
aktörer på en marknad präglad av kniv-
skarp konkurrens. Och den långsiktiga
trenden är att statens ansvar som ägare
kommer att minska ytterligare. Statens roll
är inte längre att ansvara för den direkta
produktionen av tjänster utan att tillse att
denna produktion kan ske i ordnade for-
mer och på goda villkor. Statsmakternas
uppgift är idag att utarbeta, och besluta
om, de regler som behövs för en fung-
erande marknad och att kontrollera att reg-
lerna efterlevs.

Liberaliseringen av telemarknaden är
ingen isolerad svensk företeelse utan en
global trend. De gamla statliga monopolen
avvecklas i flertalet länder och verk-
samheten överförs till aktiebolag som pla-
ceras på börsen. Inom EU är denna utveck-
ling en del av projektet att skapa en inre
marknad med fria rörligheter för perso-
ner, varor, tjänster och kapital. Den inre
marknaden är utan tvivel viktig för att för-
djupa och befästa samarbetet mellan med-
lemsstaterna och är på så sätt en del av
fredsprojektet EU. Men den inre markna-
den är ännu mera betydelsefull i ett strikt
ekonomiskt perspektiv. En öppen mark-
nad, präglad av sund konkurrens leder till
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en effektivare produktion och är en nöd-
vändig förutsättning för att hävda Euro-
pas konkurrenskraft gentemot USA och
Sydostasien.

Denna utveckling åtnjuter ett brett
stöd bland Europas regeringar och hos
dess befolkning. Man kan alltså på goda
grunder hävda att det råder konsensus om
att teletjänster bäst och billigast produce-
ras av företag på en marknad präglad av
konkurrens. Men man kan på lika goda
grunder hävda att det råder konsensus i
Europa om att marknadsekonomin inte är
ett perfekt system. Därför måste man med
myndighetsingripande lösa vissa problem
som uppstår på marknaden. Den generella
konkurrensrätten och den sektorsspecifika
teleregleringen ger nationalstaterna instru-
ment för att mildra eller undanröja de ne-
gativa effekter som uppstår på en helt
oreglerad telemarknad.

I Europa har vi med andra ord fått en
tydlig rollfördelning mellan staten och
näringslivet. Staten har det övergripande
ansvaret. Privat ägda företag svarar för
produktionen. Staten ställer upp regler och
agerar domare på plan. Jag avstår medve-
tet från att kalla denna utveckling för av-
reglering. Så länge tele och IT sköttes av
ett statligt verk med monopolställning,
televerket, behövdes ingen telelag. Men
när området öppnades för konkurrens blev
det nödvändigt att skapa en telelag vars
syfte är att främja konkurrens. Vi har med
andra ord inte avreglerat telemarknaden
utan gått från ett oreglerat monopol till
en reglerad marknad.

Denna utveckling har också innebu-
rit att formerna för hur staten kan utöva

sitt ansvar har förändrats, inte minst vad
gäller säkerhets- och beredskapsfrågor.
Möjligheten att styra ett televerk direkt via
propositioner och regleringsbrev finns inte
längre. Staten måste numera styra hela
området för elektronisk kommunikation
med generellt verkande medel inom de
ramar som EU-medlemskapet konstitu-
erar.  Det innebär att staten får använda
medel såsom lag, föreskrifter, tillstånds-
villkor, och kraven måste, bland annat av
konkurrensskäl, vara proportionella och
riktas till samtliga aktörer på marknaden.
Staten kan också göra riktade insatser ge-
nom upphandling av tjänster och investe-
ringar av aktörerna på marknaden.

Säkerhetspolitikens omfattning
Vad som skall förstås som säkerhetspoli-
tik har varierat från tid till annan. Defi-
nitionerna har förändrats i två dimensio-
ner: dels vilka medel som skall anses vara
säkerhetspolitiska medel och dels vilka
problem som skall klassas som säkerhets-
politiska problem och därmed lösas med
säkerhetspolitiska medel.

Säkerhetspolitiska medel
I Nationalencyklopedin definieras säker-
hetspolitik på följande sätt: ”Säkerhets-
politik är en sammanfattande benämning
på de åtgärder som ett lands regering vid-
tar mot yttre hot. Historiskt har detta
främst inneburit militära rustningar och
satsningar på ett nationellt försvar för att
avskräcka från angrepp.…. Principiellt
kan säkerhetspolitiken rymma två ele-
ment: direkta försvarsåtgärder mot an-
grepp eller politiska åtgärder avsedda att
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minska konfliktrisker, motverka interna-
tionell spänning och förhindra att hot och
väpnade konflikter uppstår.”

Det är denna koppling till ett yttre hot
och nationens överlevnad som givit säker-
hetspolitiken en ställning överordnad an-
nan politik. Frågor som handlar om na-
tionens självständighet och överlevnad
måste alltid komma i första rummet.

På 1960-talet vidgades definitionen av
begreppet säkerhetspolitik i den ena di-
mensionen – säkerhetspolitiken kom att
omfatta flera medel än de traditionella
medlen utrikes- och försvarspolitik. Man
introducerade konceptet ”den totala
säkerhetspolitiken” som täckte även
politikområden som nedrustnings-, han-
dels- och biståndspolitik. Däremot var det
problem som de säkerhetspolitiska med-
len skulle lösa  oförändrat. Det handlade
alltjämt om att minska risken för väpnat
angrepp mot vårt land. Tanken bakom
förändringen var att åtgärder inom alla
dessa politikområden (försvar, handel,
utrikes, nedrustning, bistånd) verkade i
samma riktning – för ökad stabilitet i värl-
den och i vårt närområde och därmed min-
dre risk för att vi skulle dras in i ett krig.
Exempelvis ansågs ett framgångsrikt bi-
ståndsarbete minska spänningen mellan
nationer och därmed risken för lokala krig.
Under det kalla kriget, när spänningen
mellan USA och Sovjetunionen påverkade
praktiskt taget alla länder, kunde även en
liten regional konflikt inverka på makt-
balansen, eskalera till en stormaktskonflikt
och på så sätt även påverka stabiliteten i
vårt närområde. Huruvida detta antagande

var riktigt eller ej lär vi aldrig få något
svar på och det är inte avgörande för ana-
lysen i detta anförande. Det intressanta i
sammanhanget är hur argumentationsked-
jan såg ut, när biståndspolitik, handelspo-
litik, nedrustningspolitik med flera politik-
områden gavs en betydelse jämförbar med
de traditionella säkerhetspolitiska instru-
menten: utrikespolitik och försvarspolitik.
De politiska konsekvenserna av denna
utveckling blev att man kunde hävda att
det är lika viktigt att satsa resurser på bi-
stånd och nedrustningspolitik som på det
militära försvaret för att det säkerhetspo-
litiska målet skulle uppnås.

I mitten på 1980-talet, när klimatet
hårdnade mellan Sovjetunionen och USA,
när Nordatlantens strategiska betydelse
uppmärksammades och när det svenska
säkerhetspolitiska etablissemanget foku-
serade på verkliga och overkliga ubåtar,
skedde koncentration på säkerhetspolitik-
ens traditionella instrument – utrikes- och
försvarspolitiken. I den försvarskommitté
som Per Borg, då statssekreterare i för-
svarsdepartementet, ledde i mitten på 80-
talet prioriterades direkta politiska åtgär-
der som syftade till att minska konflikt-
risken och åtgärder för att stärka försvars-
maktens förmåga att motstå ett väpnat
angrepp. Sammantaget gav denna inrikt-
ning en ökad trovärdighet åt den svenska
säkerhetspolitiken.

Det vidgade säkerhetsbegreppet
Under 90-talet har säkerhetspolitiken åter
omdefinierats. Förändringar har denna
gång skett i två dimensioner; dels vad som
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skall förstås med säkerhetspolitiska medel
och dels vilken typ av hot och risker som
skall lösas av säkerhetspolitiken.

Vad gäller de säkerhetspolitiska med-
len så har en förändring skett liknande den
som skedde på 1970-talet. Det internatio-
nella fredsfrämjande arbetet har lyfts fram
och givits en allt viktigare roll. Huvud-
uppgiften för säkerhetspolitiken är alltjämt
att Sverige skall kunna möta olika former
av väpnat angrepp mot vårt land. Men
försvarets resurser skall också kunna an-
vändas vid internationellt fredsskapande
och fredsfrämjande arbete, det vill säga
för sådana insatser där militära förband är
nödvändiga. I prop 1995/96:12 anger re-
geringen planeringsinriktningen på föl-
jande sätt: ”Totalförsvarets resurser skall
också utformas för att kunna användas vid
internationella fredsfrämjande och huma-
nitära insatser….”   Och i prop 2001/02:10
s 34 skriver regeringen följande om lo-
kala och regionala konflikter: ”Dessa kon-
flikter innebär ett omfattande lidande för
de människor som är direkt utsatta. De kan
också innebära allvarliga problem och yt-
terst även riskera freden och säkerheten
för andra regioner och länder och för
Sverige.” Bakgrunden till resonemanget
är övertygelsen om att regionala eller lo-
kala kriser indirekt kan beröra Sverige och
att åtgärder som vidtas inom olika poli-
tiska områden samverkar för att det klas-
siska säkerhetspolitiska målet skall nås;
”att i alla lägen, och i former vi själva väl-
jer, trygga en handlingsfrihet…”.

Det nya på 90-talet är emellertid att
säkerhetspolitiken även har breddats i den

andra dimensionen, det vill säga vilka
politiska områden som skall anses som så
betydelsefulla att de skall ges en säker-
hetspolitisk dignitet och därmed hanteras
i särskild ordning. I det försvarsbeslut som
fattades 1995–1996 lanserades det så kal-
lade ”vidgade säkerhetsbegreppet”. Det
ansågs nödvändigt att teckna en bredare
bild av tänkbara risker, hot och påfrest-
ningar. Som exempel på tänkbara hot och
risker angavs terrorism, att stora grupper
av asylsökande skulle komma till Sverige,
avbrott i elförsörjning, olyckor i kärn-
kraftsverk samt störningar på samhälls-
ekonomin. Ett utmärkande drag är att man
börjar beskriva tidigare välkända risker i
fredssamhället som nya hot och risker, och
vidare att dessa kom att bedömas som
mycket allvarligare än tidigare. De be-
dömdes till och med som så allvarliga att
de kunde liknas vid det hot som ett krig
skulle innebära. I prop 1995/96:12 s 8 for-
mulerar regeringen sig på följande sätt:  På
samma sätt som det väpnade angreppet
mot vårt land utgör dessa icke militära hot
och påfrestningar risker för vårt land och
vår nationella säkerhet. I prop 2001/02:10
s 12 går regeringen ett steg längre när den
uttrycker sig på följande sätt. Hot mot de
tekniska infrastruktursystemen kan få
mycket allvarliga konsekvenser och kan
ytterst få en säkerhetspolitisk dignitet.

Orsaken till förändringen
En förklaring som ofta nämns till att det
”vidgade säkerhetsbegreppet” introduce-
rats är uppkomsten av nya hot. Dessa nya
hot behöver dock analyseras närmare.
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Dels är flertalet av de nya hoten inte alls
nya och dels är det uppenbart vid närmare
eftertanke att de inte är så allvarliga att de
kan jämföras med den totala katastrof som
ett modernt krig skulle innebära. Man kan
få intrycket av att det finns en utbredd
föreställning om att summan av hot är
konstant över tiden. Att den samlade hot-
bilden kan liknas vid ett kommunicerande
kärl. Försvinner krigshotet uppstår andra
icke-militära hot mot vårt samhälle. Så är
det naturligtvis inte, men det är påfallande
att så lite energi ägnas åt att grundligt ana-
lysera och värdera de så kallade nya hoten.

När det gäller vissa av de förhållan-
den som inryms under beteckningar som
exempelvis ”de nya hoten”, ”den nya sår-
barheten”, ”risksamhället” är det inte gi-
vet att hoten är större idag än vad de tidi-
gare varit. I vissa fall kan det till och med
vara tvärtom.

Risken för en kärkraftsolycka torde
inte vara markant större idag än vad den
var för tio år sedan. Det kan till och med
förhålla sig tvärtom, att kärnkraften idag
är säkrare än tidigare.

Risken för en massinvasion av flyk-
tingar från öst kan inte kategoriskt avfär-
das men risken kan inte anses vara sär-
skilt stor. Kanske har den minskat.

Risken för oväder och natur-
katastrofer förefaller visserligen ha ökat,
men översvämningar och snöoväder kan
knappast sägas hota landets säkerhet.

Även terroristhotet behöver nyanse-
ras. Terrorattacken mot World Trade Cen-
ter  den 11 september 2001 visade att den
internationella terrorismen kan slå till var

som helst, att den uppträder anonymt, att
den kan utveckla en kraft som är svår att
förutse. Terrorattacken mot WTC har
också visat att det är omöjligt att åstad-
komma ett totalt fysiskt skydd mot terro-
rister som är beredda att offra sitt liv för
sin tro. Ändå kan man inte generellt säga
att hotet om terrorattacker ökat mot små
europeiska länder som exempelvis
Sverige. I den grundliga analys av hot-
bilden mot Sverige inom detta område
som nyligen gjordes av ”Säpo-kommit-
tén” under ledning av förre landshöv-
dingen Gösta Gunnarsson kom man fram
till följande slutsats: ”Kommitténs bedöm-
ning är att det finns risk för att Sverige
framgent skall drabbas av terroristaktioner
av internationella terroristgrupper, även
om risken för närvarande synes låg.”
(SOU 2000:25 s 214) I samma utredning
görs en hänvisning till expertmyndigheten
på området, säkerhetspolisen, som 1999
uttalande att hotet från kända terrorist-
organisationer mot Sverige och svenska
intressen är relativt litet. Man kan förmod-
ligen sluta sig till att terrorhotet under 90-
talet, efter det kalla krigets slut, har varit
mindre än vad det var på 70-talet och 80-
talet.

Inom ett viktigt område har dock för-
ändringar skett och det är förhållanden
inom det som kallas den tekniska infra-
strukturen; det vill säga elförsörjning och
telekommunikationerna. Vårt ökade bero-
ende av goda elektroniska kommunika-
tionsmöjligheter har gjort att toleransen
för avbrott minskat. Det faktum att sam-
hällsviktiga funktioner i allt högre grad
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förlitar sig på tele- och datakommu-
nikation medför att även små avbrott kan
få stora konsekvenser. I den meningen är
samhället som sådant mer sårbart. Varje
avbrott kan få allvarliga konsekvenser. För
den som är beroende av endast en förbin-
delse kan ett avbrott på teleförbindelsen
vid ett akut sjukdomsfall i värsta fall inne-
bära att ambulans inte kan larmas och att

liv inte kan räddas. Men även
om enstaka avbrott kan få all-
varliga konsekvenser har denna
typ av störningar inget med sä-
kerhetspolitik att göra.

Bilden är emellertid inte en-
tydigt negativ. Det är tvärtom så
att de senaste årens utveckling
har medfört att elektronisk kom-
munikation i flera avseenden
blivit säkrare. Det allra vikti-
gaste är kanske att vi i dag har
alternativa möjligheter för elek-
tronisk kommunikation. Flerta-
let personer har i dag tillgång till
både mobil telefoni och fast te-
lefoni. Vi har flera stomnät vil-
ket ökar möjligheten till redun-
dans och minskar risken för av-
brott. Vi kommer att få både
bredbandig mobiltelefoni och
fast yttäckande radio för bred-
bandsanslutning för små och
medelstora användare inom nå-
got år vilket ger ännu fler möj-
lighet till kommunikation. Pla-
ner finns på att bygga ett TE-
TRA-nät för räddningstjänst och
polis. Digitaliseringen minskar

risken för avlyssning, fysiskt skydd mins-
kar risken för sabotage, reservelkraft
minskar störningen vid elavbrott och så
vidare.

Man kan dock tänka sig andra förkla-
ringar än de ovan angivna förändringarna
av säkerhetspolitikens definition och om-
fattning. Den triviala förklaringen är föl-
jande: När det hot som totalförsvaret

Flertalet personer har i dag tillgång till både mobil tele-
foni och fast telefoni. Foto av telemast: Christer Streiffert.
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byggts upp för att möta försvann i början
på 90-talet sökte man sig nya uppgifter.
Det är inget konstigt. Det normala för en
organisation eller myndighet är att man
söker nya arbetsuppgifter när gamla mins-
kar.  Det är först i andra hand man utarbe-
tar förslag om minskad organisation och
minskade anslag. Efter murens fall och
efter sovjetarméns sönderfall finns det i
närtid och i vårt närområde inte längre
något militärt hot som kan riktas mot vårt
land. Den tid som står till buds för åter-
tagande av försvarsförmåga är relativt
lång, vilket framförallt förändrat villko-
ren för de civila delarna av totalförsvaret.
Att man i en sådan situationen söker nya
uppgifter för en stor organisation är föga
förvånande. Omställningar och ned-
skärningar är svåra och smärtsamma pro-
cesser. Att använda totalförsvarets kom-
petenta personal och den materiel som fri-
gjorts för att tillgodose andra behov i sam-
hället, exempelvis sjuktransporter och
snöröjning, kan ses som en mjuklandning.

En annan förklaring kan vara att för-
ändringen av säkerhetspolitiken är ett re-
sultat av en politisk kompromiss mellan
”försvarskritiker” och ”försvarsvänner”.
Genom att vidga det område som säker-
hetspolitiken skall omfatta har man gjort
det lättare att skapa breda majoriteter i
riksdagen för försvarsbesluten. Såväl för-
svarsvänner som försvarskritiker har kun-
nat stödja beslut som å ena sidan innehål-
ler satsningar på högteknologiska vapen
med hög träffsäkerhet och stor sprängver-
kan och beslut som å andra sidan innehål-
ler en ökad fokusering på hot och risker i
det civila samhället i fred.

Om denna tendens fortsätter, att
säkerhetspolitiken skall omfatta allt fler
civila problem, kommer man så små-
ningom till en brytpunkt när man måste
fråga sig om detta är det mest kostnads-
effektiva sättet att handskas med civila
problem. Det är inte osannolikt att riks-
dagens revisorer eller andra granskande
myndigheter kommer att ställa följande
fråga: Om det är så att de civila hoten i
fred ökat markant, och om det är så att
totalförsvaret har ett ledig kapacitet för att
lösa problem i det civila samhället i fred,
är det då inte mer effektivt att överföra
resurser till civila myndigheter för dessa
uppgifter?

Securitization
Att klassa civila fredstida problem som
säkerhetspolitiska frågor kallas i den in-
ternationella statsvetenskapliga forsk-
ningen för ”securitization”, översatt till
svenska med det något otympliga begrep-
pet ”säkerhetisering”. Företeelser som
”War on Drugs”, ”War on Poverty” och
från förra året ”War against Terrorism”,
är exempel på denna tendens. Senaste ex-
emplet i raden är ett förslag från en svensk
riksdagskvinna som vill ge kampen mot
aids ställning som säkerhetspolitisk fråga:
”War on Aids”. Effekten av att klassa en
fråga i samhället som en säkerhetspolitisk
fråga är att ge problemet en särställning.
Den klassiska definitionen av säkerhets-
politik är att det handlar om olika åtgär-
der som kan vidtas för att försvara sam-
hället mot yttre hot, mot krig. Och det är
självklart att sådana åtgärder i alla lägen
måste överordnas andra politiska områ-
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den. Oberoende och demokrati är en för-
utsättning för att andra politiska mål skall
nås, och därför accepterar man att sådana
frågor i alla lägen måste prioriteras. På
grund av sin betydelse blir säkerhetspoli-
tiska frågor automatiskt föremål för sta-
tens ansvar, de finansieras av staten och
behandlas med förtur. Det är allmänt ac-
cepterat i vår kulturkrets att när det hand-
lar om samhällets överlevnad kan man
acceptera undantagslagstiftning, förfogan-
delagar, andra speciallagar och att myn-
digheter får andra och större befogenhe-
ter. Den påfrestning som ett krig skulle
utgöra är så allvarlig att utökade makt-
befogenheter och våldsanvändning som
går utöver polisiärt våld kan tillämpas. Det
finns så att säga en proportionalitet mel-
lan problemet – samhällets överlevnad -
och de medel som kan användas.

Den fråga som nu uppstår är följande:
Innebär det faktum att man givit säker-
hetspolitisk dignitet åt de  ”nya hoten ”
och ” de nya riskerna” mot civilsamhället
i fred också att de skall behandlas på
samma sätt som de klassiska säkerhetspo-
litiska hoten – kriget?  Det vill säga skall
de behandlas med förtur, överordnat an-
dra problem, med stöd av speciallagstift-
ning, med stöd av förfogandelagar, med
stöd av extraordinära befogenheter för
myndigheter, med ianspråktagande av nya
ledningsstrukturer och så vidare? Min
uppfattning är att man inte skall göra det,
och jag tror att många delar min uppfatt-
ning. Både av effektivitetsskäl och legala
skäl bör normal ansvarsfördelning och

normal arbetsfördelning tillämpas vid ci-
vila kriser. Det finns emellertid andra upp-
fattningar och diverse förslag i diskus-
sionspromemorior och utredningar som
pekar i annan riktning. I DS 1998:33 fö-
reslås till exempel att en civil myndighet
skall ges en slags samordningsansvar över
andra myndigheter i fred, en slags civil
ÖB för fredstid. I hot - och riskutredningen
förslås ny lagstiftning. I DS 1996:4 före-
slås att undantagslagar skall utarbetas för
att tillämpas i fred. Om de genomförs
skulle de ge myndigheter rätt att även i
fred få tillträde till annans egendom. I
SOU 2001:41 föreslås att ett organ för
krishantering skall inrättas i regerings-
kansliet som i viss utsträckning skall
kunna överta den makt regeringen har
enligt regeringsformen.

Det förekommer dessutom i debatten
resonemang som utgår från att det skulle
finnas en motsättning mellan effektivitet
och lagtillämpning. Det hävdas, helt rik-
tigt, att en kris eller en allvarlig påfrest-
ning måste kunna hanteras effektivt.
Denna uppfattning är invändningsfri.
Samtidigt upplevs att gällande lagar och
andra föreskrifter i vissa situationer kan
vara ett hinder. I denna konstruerade val-
situation finns det en tendens att effekti-
vitet anses som viktigare än legitimitet.
Samverkan och samordning blir viktigare
än ansvarstagande och tydlighet. Risken
man löper är att man kan skapa ett system
för krishantering som inte uppfattas som
legitimt av medborgarna, det vill säga att
det inte är tillräckligt fast förankrat i den

1 Jonasson, Kjell A; Sondén, Jan; Stefensson, Bror (red): När krisen kommer. Slutredovisning från
Projekt Krishantering, KKrVA, Stockholm 1994, s 29.
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konstitutionella demokratin. Och då har
man frångått det som är själva grundbulten
i rättsstaten, nämligen att även staten själv
är bunden av lagarna. Land skall med lag
byggas som det heter. I skriften ”När kri-
sen kommer” som Krigsvetenskaps-
akademien gav ut för några år sedan1 skrev
förre JO Claes Eklund och professor Nils
Stjernquist  följande: ”I den svenska kon-
stitutionella och politiska debatten har det
efter andra världskriget i stor enighet un-
derstrukits att legitimitet i statsmakternas
och myndigheternas handlande är utom-
ordentligt viktigt. Just i orostider (min
kursivering) är behovet särskilt starkt av
att medborgarna uppfattar att agerandet
har stöd i regelverket. Detta måste därför
utformas på sådant sätt att det tillgodoser
det krav på effektivitet som är erforder-
ligt i en krissituation”. Den fara man lö-
per vid ”securitization” av civila problem
i fredssamhället är att man anvisar medel
och metoder för dess lösning som inte står
i proportion till hotets allvar, att man prio-
riterar effektivitet, samverkan och samord-
ning före rättssäkerhet, att man använder
fel personal och fel resurser (militär per-
sonal, militära resurser) för civila problem.
Man tar till mer våld än nöden kräver.
Dessutom är det så att om allt prioriteras
finns det en risk att inget blir viktigt.

Scenariobaserad planering.
Ett annat litet exempel på ”securitization”
är att man överför begrepp definierade i
författning avsedda för kriget till civila
förhållanden. Begreppet beredskap är ett
sådant exempel. Det används i lagen om

totalförsvar (1992:1403)  för att beskriva
de olika steg i de förberedelser som skall
göras i ett samhälle om man står inför ris-
ken av krig; höjd beredskap och skärpt
beredskap. Nu har man börjat använda
begreppet i fred, då man talar om bered-
skap i händelse av svår påfrestning.

Introduktionen av konceptet bered-
skap i händelse av svår påfrestning på
samhället i fred innebär också att man för-
söker tillämpa en planeringsmetodik utfor-
mad för krigsfallet för normala problem i
fredssamhället. Det utmärkande för
försvarsplaneringen är att den är scenario-
baserad. Något annat alternativ finns inte
för ett land som levt i fred i snart 200 år.
Man tillämpar det man kan kalla ett ”uppi-
frånperspektiv”. I planeringen utgår man
från en hotbild – ett scenario – som grun-
das på vissa antaganden om kapacitet och
ett tänkt krigsförlopp. Till grund för denna
planeringsprocess använder man tillgäng-
liga underrättelser. Kunskapen i sig är
konkret, men de antaganden som görs om
ett förlopp utgörs av naturliga skäl av en
rad hypoteser. Planeringen sker uppifrån
och ned, från ett antagande om ett tänk-
bart förlopp dras slutsatser om vilka kon-
kreta föreberedelser som behöver göras,
hur försvarsoperationer skall organiseras,
hur försvaret skall dimensioneras.

Att förbättra beredskapen mot svåra
påfrestningar på samhället i fred har fått
samma karaktär. Scenariot – hotbilden –
är den svåra påfrestningen. Man skapar
en bild av ett hypotetiskt förlopp. Upp-
ifrånperspektivet är närmast identiskt med
det som gäller för krigsplanläggning.
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Planeringsmålet är den ”svåra påfrestnin-
gen”. Till skillnad från krigsfallet har dock
den svåra påfrestningen inte definierats.
Det har till och med visat sig så svårt att
definiera vad en svår påfrestning är att
man i DS 1998:33 gjort en dygd av nöd-
vändigheten och hävdat att begreppet inte
skall definieras: ”Enligt arbetsgruppen är
det inte möjligt eller ens önskvärt att i
generella termer dra en skarp gräns mel-
lan vad som är en händelse som kan inne-
bär en svår påfrestning på samhället i fred
och vad som inte är det.”2 Detta förhåll-
ningssätt kan inte anses tillfredsställande.
Man bör nog försöka att definiera begrep-
pet. Man kan exempelvis i lag eller före-
skrift fastställa kriterier för vad  som skall
anses vara en svår påfrestning. Begreppet
finns redan i lag. Det har visserligen ingen
rättsverkan för närvarande, men förslag
har utarbetats om att ge det rättsverkan.
Begreppet används understundom som om
så vore fallet, och det har de facto en sty-
rande verkan på statsförvaltningen efter-
som det förekommer i regleringsbrev och
andra officiella dokument.

Otydligheten i vad som avses med
svår påfrestning hänger ihop med att man
inte i tillräcklig utsträckning gjort
hemläxan; det vill säga analyserat de så
kallade nya hoten. Det saknas normal risk-
bedömning. Det behöver göras en bedöm-
ning av sannolikheten att något skall in-
träffa och en bedömning av konsekven-
serna. Om ett sådant analysarbete görs blir

det lättare ett beskriva vilka situationer och
kriser som kan drabba det civila samhäl-
let och hur de skall hanteras.

Kunskapsbaserad planering
Den planering myndigheter och företag
använder i normalfallet för att hantera kri-
ser och för att förbereda sig på kriser skil-
jer sig från försvarsplaneringen på så sätt
att man har ett underifrånperspektiv. Man
startar i normaltillståndet och bygger vi-
dare med åtgärder för ökad tillgänglighet,
ökad tillit och robustare infrastruktur. Ge-
nom att analysera faktiska händelser, ge-
nom att identifiera kända svagheter kan
man successivt bygga bort sårbarhet. Som
ett komplement kan man göra olika simu-
leringar för att testa organisation och olika
system. Man kan också som komplement
använda scenarior i planeringen. Arbetet
inför millennieskiftet är ett exempel på hur
ett sytematiskt säkerhetsarbete ledde till
att sårbarhet kunde elimineras. En sådan
planeringsprocess kan beskrivas som att
den är erfarenhetsbaserad, eller kunskaps-
baserad. Man utgår från det man vet. Ett
exempel på denna metod tillämpas av PTS
och Svenska kraftnät. Det börjar nu fin-
nas en hygglig kunskap om var i landet
det ofta förkommer stora mängder blöt-
snö, vilket förorsakar elavbrott och i för-
längningen avbrott i teletrafiken. Genom
att förbättra elförsörjningen i dessa områ-
den ökar man tillgängligheten även till
telesystemen.

2 DS 1998:33 s 10.
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Vad orsakar störningar och
avbrott i infrastrukturen för
elektronisk kommunikation
Som ovan nämnts har toleransen för av-
brott av tele- och dataförbindelser mins-
kat. Det faktum att samhällsviktiga funk-
tioner i allt högre grad förlitar sig på tele-
och datakommunikation medför att även
små avbrott kan få stora konsekvenser. I
den meningen är samhället som sådant
mer sårbart. Man kan dela in hoten mot
de elektroniska kommunikationssystemen
i tre kategorier.

1 Bristande kvalitet eller brist på
kapacitet

Den vanligaste orsaken till att förbindel-
ser bryts eller störs är att mobilnäten inte
har tillräcklig kapacitet. Vid större helger
och vid större olyckor som observeras av
många människor kan mobilnäten över-
belastas. Då uppstår spärr och förbindelser
kan brytas. En annan vanlig orsak är att
infrastrukturen inte underhållits eller att
det råder brist på reservkraft som kan tas i
anspråk vid elavbrott.

2 Icke avsiktliga avbrott
Svåra snöoväder, stormar, översväm-
ningar kan orsaka avbrott på teleförbin-
delser. Speciellt känsliga är de förbindel-
ser där redundans saknas.

Elberoendet är en annan riskfaktor.
Snöoväder kan förorsaka elavbrott i flera
dygn vilket kan påverka teleförbindelse-
rna. Till kategorin icke avsiktliga stör-
ningar hör också sådana exempel som när
en grävmaskin gräver av en kabel.

3 Avsiktliga störningar
Genom sabotage kan skada åsamkas infra-
strukturen vilket kan leda till kortare eller
längre avbrott eller att systemen helt slås
ut. Tänkbara grupper som kan utföra sabo-
tage är till exempel kriminella grupper,
militanta aktivister, terrorgrupper eller i
händelse av krigsfara sabotageförband ut-
sända av annan stat. Två olika varianter
av sabotage är tänkbara: fysisk åverkan
eller logiska attacker. Angrepp kan även
ske mot nyckelpersoner. Fysiskt sabotage
kan ske med sprängladdningar, brand-
medel eller tunga fordon. Åverkan på kab-
lar och master kan ske varsomhelst i lan-
det. Intrång och manipulation av informa-
tionssystem är ett problem som växer i takt
med att det publika internet i ökande ut-
sträckning används för samhällsviktiga
funktioner. Sabotage i form av logiska at-
tacker eller intrång kan orsakas av okyn-
neshackare, av organiserad brottslighet, av
militanta aktivister, av djurrättsorganisa-
tioner, av terrorgrupper eller av andra stater.

När blir en avgrävd kabel ett
säkerhetspolitisk problem?
Men låt oss återgå till min ursprungliga
fråga: När blir en avgrävd kabel ett sä-
kerhetspolitiskt problem? Finns det över-
huvudtaget någon situation när en av-
grävd kabel kan beskrivas som ett säker-
hetspolitiskt problem?

Följande analysschema kan tjäna som
modell när det gäller att systematiskt ana-
lysera ett hot och utforma strategi för hur
sårbarheten skall minskas.
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PTS,
Nätägande
operatör,
kriminal-
polisen,
säkerhets-
polisen.

PTS, Nät-
ägande
operatör

Ansvarig
myndig-
het/
Företag

Problem/
Händelse

 Sannolikhet      Konsekvenser      Åtgärder
 för att det
 inträffar

Skyldig

Avgrävd
kabel
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ner AB

Stor Begränsad Förbättrad
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bättre kartor om
kabeldragningar,
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citet m m

Avgrävd
kabel

Svenska terro-
rister t ex djur,
rättsaktivister,
militanta ak-
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redundans,
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bättre underrättel-
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kapacitet m m
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förband)
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bättre bevakning
bättre underrättelse
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kapacitet m m

PTS,
Nätägande
operatör
Polisen,
Försvars-
makten
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Jag har i ovan exempel valt ett kon-
kret och ganska vanligt problem: avbrott
i teleförbindelsen. Effekten blir densamma
oavsett om orsaken till avbrottet är en
olyckshändelse, busstreck, avsiktlig åver-
kan. Förbindelsen bryts, men konsekven-
serna är måttliga. För att det skall bli all-
varligt krävs att det är många avbrott sam-
tidigt eller att man är beroende av en enda
förbindelse.

Samma analysschema kan naturligt-
vis användas för andra händelser, exem-
pelvis intrång i datasystem. Samma frå-
gor bör ställas. Vad kan hända? Vad är
sannolikheten för att det inträffar? Vilken
skada kan uppkomma? Vem är skyldig?
Vem bär  ansvaret för att minska risken
för att det inträffar och begränsa skade-
verkningarna?

I tre av ovan fyra exempel hanteras
problemet av företag och civila myndig-
heter med stöd av vanlig lagstiftning. I ett
fall är en avgrävd kabel eller avbrott av
teleförbidelsen utan tvivel ett säkerhets-
politiskt  problem, och det är om avbrot-
tet orsakas av främmande makt. Det
allvarligaste hotet mot vårt land är ett väp-
nat angrepp. Avbrott i teleförbindelserna
kan vara en del av förbekämpning inför
ett angrepp eller ett led i en destabili-
seringskampanj. Det kan utföras av sabo-
tageförband som angriper el- och telesys-
temen. Stor skada och avbrott kan också
orsakas av precisionsstyrda flygburna va-
pen och kryssningsmissiler och EMP-va-

pen.3  En främmande stat skulle med all
säkerhet också försöka göra logiska in-
trång i näten för att slå ut det  publika inter-
net eller manipulera styr- och över-
vakningssystem i händelse av en konflikt.

En strategi för minskad sårbarhet
I samtliga exempel som nämnts ovan har
staten ett övergripande ansvar för till-
gänglighet och tillit till telesystemen både
i fred och krig, men ansvaret kan se olika
ut beroende på situationen.  Utgångspunk-
ten för allt arbete med tillit och tillgäng-
lighet måste i första hand vara den orga-
nisation och de kvalitetskrav som finns i
ett normaltillstånd i fred. På så sätt kan en
motståndskraft och beredskap för kriser
byggas upp. När det gäller att skapa ett
system som är uthålligt för krig, måste
man emellertid utgå från ett scenario, en
hypotes om ett tänkbart krigsförlopp.

Marknadsbestämd säkerhet
Liberaliseringen av telemarknaden har
inneburit att formerna för statens ansvar
förändrats. Tidigare, när teletjänster pro-
ducerades av statlig myndighet, kunde an-
svaret för såväl priser som tillförlitlighet
och säkerhet härledas direkt till ansvarigt
statsråd och regeringen. I dag definieras
kvalitetskraven i första hand i samspelet
mellan aktörerna på marknaden. Stats-
makterna utgår från att det ligger i företa-
gens egenintresse att erbjuda konsumen-
terna, både hushåll och företag, säkra och

3 EMP  =  elektromagnetisk puls
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pålitliga teleförbindelser. Man utgår också
från att konsumenter efterfrågar vissa
egenskaper, som tillförlitlighet och säker-
het, för de tjänster som önskas. Tjänster
som utmärks av säkerhet och tillförlitlig-
het blir ett viktigt konkurrensmedel. In-
för beslutet att liberalisera telemarknaden
1993 framhöll föredragande statsråd att
kvalitetshöjande åtgärder för robusta
fredstida telenät bör vara ett egenintresse
för aktörerna på marknaden.

Upphandling av säkerhetshöjande
åtgärder
En annan möjlighet som står till buds för
staten är att upphandla sådana tjänster,
som inte tillhandahålls på en marknad. Det
kan till exempel vara säkerhetshöjande
åtgärder, regionalpolitiska åtgärder, stöd
till funktionshindrade. På så sätt upp-
handlar PTS säkerhetshöjande åtgärder för
200 miljoner kronor per år och stöd för
funktionshindrade med bildtelefon,
texttelefoni, nummerupplysning med
mera för ca 150 miljoner kronor. Nu för-
bereds även försök med bredbandstjänster
för funktionshindrade.

När det gäller att åstadkomma en till-
förlitlig och robust teleinfrastruktur är
upphandling en effektiv metod både för
att tillgodose de krav som samhället stäl-
ler på telesystemen i fred och de krav som
ställs i händelse av krig. Som en av få
myndigheter har PTS anslag för åtgärder
riktade både mot fred och krig, ett anslag
för säkerhetshöjande åtgärder inriktade
både på fredssituationen och krigssitua-
tionen.

Partnerskap mellan stat och näringsliv
När det gäller säkerhetshöjande åtgärder
har PTS utvecklat och anpassat formerna
för upphandling. Eftersom infrastrukturen
ägs och drivs av aktiebolag måste de åt-
gärder som behöver vidtas för att
infrastrukturen skall bli robust och säker
göras i samförstånd mellan myndigheter
och aktiebolag, mellan stat och närings-
liv. Partnerskap mellan stat och närings-
liv har därmed kommit att bli en allt vik-
tigare metod för att på ett effektivt sätt
kunna bygga in säkerhet i de tekniska
infrastruktursystemen.

Syftet med bestämmelserna i tele-
lagen är att telekommunikationer skall
vara uthålliga och tillgängliga under kri-
ser och krig. Alla företag som bedriver
anmälningspliktig verksamhet enligt tele-
lagen skall beakta totalförsvarets behov av
telekommunikationer under höjd bered-
skap. Lagen möjliggör också att staten i
föreskriftsform kan ställa detaljerade krav
på hur skyldigheten skall fullgöras. Om
landet befinner sig i krig eller krigsfara
får regeringen meddela föreskrifter om
televerksamhet som behövs för landets
försvar eller säkerhet i övrigt. PTS kan
meddela föreskrifter om vilka förberedel-
ser som skall vidtas för totalförsvarets
behov av  telekommunikationer i krig. De
merkostnader som uppstår för åtgärder
föranledda av de krav kriget ställer skall
enligt regeringens uppfattning finansieras
över statsbudgeten.

I de nya EG-direktiven finns bestäm-
melser av intresse i sammanhanget. Med-
lemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgär-
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der för att säkerställa tillgänglighet till det
fasta allmänna telenätet och att telefoni-
tjänster kan upprätthållas vid extrema si-
tuationer som jordbävning, översvämning,
blixtnedslag eller brand. Berörda organ
skall vid sådana situationer göra vad de
kan för att tillgodose de prioriteringar som
anges av den ansvariga myndigheten. Om
prioriteringar sker till förmån för vissa
grupper skall inskränkningen i tillgången
till teletjänster för andra användare vara
proportionell och icke diskriminerande
och grundas på objektiva och i förväg fast-
ställda kriterier.

Vad har gjorts?
Ett antal åtgärder har vidtagits av såväl en-
skilda företag som statliga myndigheter
för att göra teleinfrastrukturen mindre sår-
bar och mer robust. Det första som man
gör för komma tillrätta med problemet ka-
belbrott är att minska risken för att det in-
träffar. Redan det faktum att kablar grävs
ner och inte förblir hängande i stolpar har
ökat tillförlitligheten. Säkrare elförsörj-
ning och bättre fysiskt skydd är andra åt-
gärder som vidtagits.

Genom att ha tillgång till alternativa
förbindelser får man ökad tillförlitlighet.
Idag finns det fler mobilabonnemang än
abonnemang för fast telefoni. Många män-
niskor har i dag tillgång till två eller fler
olika möjliga förbindelser.

Redundans ökar tillförlitligheten. Ge-
nom att lägga mer kabel så att det alltid
finns alternativa vägar för tele- och data-
trafiken ökar man tillförlitligheten.

Bevakning och skydd av viktiga knut-
punkter är ett annat sätt att öka säkerhe-

ten i näten. Polisen har en viktig uppgift
att i tid upptäcka och förhindra att terro-
rister och extrema grupper saboterar
infrastrukturen för elektronisk kommuni-
kation.

Om skadan inträffar kan åtgärder vid-
tas för att mildra effekterna. Men modern
teknik finns det möjligheter att omdirigera
trafik. Om redundans skapas i den fysiska
infrastrukturen kan man från centrala drift-
ledningar dirigera teletrafiken förbi ska-
dat avsnitt. Man kan naturligtvis också
reparera skadan.

I händelse av krig kommer med sä-
kerhet telesystemen att utgöra ett mål.
Sannolikheten för ett krig är förvisso låg
och den militära och politiska förvarnings-
tiden är lång. I försvarspolitiska samman-
hang har tio års förvarningstid blivit en
slags norm. Trots den låga risken och trots
den långa förvarningstiden måste ett sam-
hälle använda en del av sina resurser för
att göra förberedelser för händelse av krig.
Man betalar en slags försäkringspremie.
Mot denna bakgrund kan de förberedel-
ser som görs för att öka den tekniska
infrastrukturens motståndskraft för krigs-
fallet reduceras till sådana åtgärder som
kräver lång framförhållning. På tele/IT
området handlar det i första hand om att
skapa ett fysiskt skydd. Sådana insatser
kräver lång planeringstid och stora insat-
ser och kan inte göras på kort tid. Tio år
är ingen orimlig tid för att bygga ett ro-
bust system för elektronisk infrastruktur.
För det andra måste man planera tele-
systemens infrastruktur på så sätt att de
blir mer moståndskraftiga. Det fysiska
skyddet måste dimensioneras så att det kan
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motstå moderna vapen med hög spräng-
verkan och stor träffsannolikhet, exempel-
vis kryssningsrobotar och flygburna mål-
styrda attackvapen.  Det skall också kunna
motstå sabotage, exempelvis anlagd
brand, explosioner, demolering med for-
don som kan iscensättas i inledningsfasen
av ett väpnat angrepp. För att skydda  vissa
växlar, routrar, noder mm har dessa givits
fysiskt skydd i bergrum som är dimensio-
nerade för att klara moderna vapen. Detta
har åstadkommits på statligt initiativ och
finansierats via statsbudgeten. PTS har fär-
digställt ett drygt tiotal berganläggningar
över hela landet där verksamhet pågår 24
timmar om dygnet hela året. Post- och te-
lestyrelsen skall enligt instruktion genom
upphandling tillgodose totalförsvarets be-
hov av post- och teletjänster under höjd
beredskap och stärka samhällets bered-
skap mot allvarliga störningar av tele-
systemet i fred. Planeringsdialoger syf-
tande till upphandling av beredskapsåtgär-
der genomförs med de aktörer som är vik-
tiga för att samhället från telekom-
munikationssynpunkt skall ha förutsätt-
ningar att fungera i kris och krig. Bered-
skapsåtgärderna upphandlas på så sätt att
PTS svarar för de av beredskapsskäl åsam-
kade merkostnaderna när beställda åtgär-
der utförs. I de fall en kommersiell nytta
uppstår genom åtgärden ifråga står ope-
ratören för de kostnader som kan hänfö-
ras till denna nytta. Genom formella avtal
regleras parternas ekonomiska ansvar för
olika delar i åtgärden.

Under särskilda funktionsövningar
tränas ledningsansvariga och teleopera-
törernas driftledningar att hantera svåra

skador vid såväl katastrofer och terroristat-
tacker i fred som bekämpning i krig.
Denna övningsverksamhet utgör en vik-
tig del av förberedelserna för att tele-
funktionen och samhällsviktiga teleopera-
törer skall kunna hantera svåra påfrest-
ningar på samhället i fred och förmåga att
upprätthålla teletrafik även i krig. Under
2001 har redovisad arbetsmodell bl.a. re-
sulterat i att uppgörelser träffats för att
förstärka fiberinfrastrukturen och öka red-
undansen mellan viktiga anläggningar i
Stockholm, anskaffning av reservkraft och
skydd mot HPM (High Power Microwave)
vid utbyggnad av ny infrastruktur enligt
IT-propositionens intentioner, planering
och genomförande av begränsade försök
med prioritetssystem i mobila och fasta nät
samt etablering av en viktig driftledning i
skyddad anläggning och från denna an-
läggning som fredsarbetsplats övervak-
ning och styrning av nationellt viktiga nät.
En samövning har för första gången ge-
nomförts mellan viktiga tele- och
eloperatörer för att öva samverkan och
pröva nya metoder att minska det ömsesi-
diga beroendet mellan el och tele.

Slutsatser
Utifrån ovan resonemang kan man komma
fram till följande slutsatser för att på ett
kostnadseffektivt sätt förbättra säkerheten
och minska sårbarheten.

De nya hoten
För att vi skall få en bättre uppskattning
av de så kallade nya hoten måste en
grundlig riskanalys göras. Man bör ana-
lysera såväl sannolikheter som konse-
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kvenser av risker. Om allt prioriteras blir
inget prioriterat. Om alltför många före-
teelser beskrivs som nya hot och sårbar-
heter kan resurser allokeras till fel område.

Alla sårbarheter hotar inte
nationens säkerhet
En bättre gradering av tänkbara hot måste
göras. Man bör reservera säkerhetspolitiken
och försvarets resurser till de riktigt all-
varliga hoten, framförallt de avsiktliga yttre
hot som  kan hota nationens oberoende.

Legitimitet i myndighetsutövning
Tumma inte på kraven  att myndighet utö-
vas under lagarna. Framförallt i orostider
och i krissituationer är det extra viktigt
med legitimitet i myndighetsutövning. I
krissituationer är det dessutom viktigt att
man arbetar i väl beprövade och testade
organisationsformer.

Definiera svåra påfrestningar
Man behöver definiera begreppet svåra
påfrestningar. Det kan ske genom att kri-
terier på vad som skall anses vara en svår
påfrestning fastställs i lag, förordning el-
ler föreskrift. Begreppet finns redan i lag-
stiftningen. Det har visserligen ingen rätts-

verkan men används ibland som om så
vore fallet. Dessutom används begreppet
i regleringsbrev och andra styrande doku-
ment vilket ställer höga krav på precision
för att möjliggöra en uppföljning. Om man
ej kan definiera begreppet bör det ej an-
vändas.

Bygga säkerheten underifrån
Arbete med förbättrad säkerhet och mins-
kad sårbarhet måste, inte minst av ef-
fektivitetsskäl,  starta med ett underifrån-
perspektiv. Utifrån erfarenhet och kun-
skap om brister kan man förbättra säker-
het och uthållighet. Man bör vidare ut-
veckla metoder för att konkretisera mål-
som är uppföljningsbara. Såbarhets-
analyser och återrapportering bör vara ett
stående inslag i den mål och resultatdialog
som sker inom varje departementsområde.

Var rädd om försvarsviljan
Använd mer energi på att förklara och
förankra hos den svenska allmänheten
varför vi behöver ett militärt försvar. Det
är positivt att försvaret kan hjälpa till i det
civila samhället, men argumenten för att
vi årligen använder betydande resurser på
ett militärt försvar behöver skärpas.


