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Den process som handlar om att 
anpassa vårt säkerhetsarbete till 
förändrade och delvis nya förut-

sättningar är naturligtvis inte enkel och 
måste förmodligen få ta tid. Men om för-
ändringsarbetet går för långsamt, riskerar 
vi att hamna i en situation där en förlegad 
struktur försvårar såväl det förebyggande 
arbetet som en effektiv hantering av kriser. 
Huvudbudskapet i detta anförande är att 
utvecklingen i Sverige och i vår omvärld 
har medfört att det som hotar vår säker-
het har ändrat karaktär. Vi behöver därför 
formulera ett nytt säkerhetskoncept som 
grund för säkerhetsarbetet. Grunden för 
säkerhetskonceptet är synen på målen 
för vår säkerhet, synen på hoten mot vår 
säkerhet samt hur själva säkerhetsarbetet 
– den verksamhet och de aktörer som 
stärker säkerheten – skall bedrivas.  De 
tre delarna måste ses i ett sammanhang. 
Ett nytt säkerhetskoncept bör resultera i 
en förändrad struktur för säkerhetsarbetet, 
där tonvikten läggs på en förbättrad tvär-
sektoriell förmåga. 

Det s k vidgade säkerhetsbegreppet 

introducerades i säkerhets- och försvars-
politiska sammanhang av Försvarsbered-
ningen i mars 1995 (Sverige i Europa och 
i världen, Ds 1995:28). Utgångspunkten 
var en bredare bild än tidigare av tänkbara 
risker, hot och påfrestningar. Mot bakgrund 
av de alternativ som ansågs möjliga när det 
gällde utvecklingen i Ryssland betraktades 
de militära angreppshoten fortfarande som 
den ”hårda kärnan” av hot. Kriget i det 
forna Jugoslavien, där Sverige deltog i 
krishanteringen med förhållandevis omfat-
tande resurser, gjorde det tydligt att Sveri-
ges bidrag till internationell krishantering 
inte bara var motiverade av humanitära 
skäl. Deltagande i multinationell krishan-
tering påverkade också i högsta grad vår 
egen säkerhet. Svårare var det med hot och 
risker mot samhället av s k icke-militär 
karaktär. Försvarsberedningens exempel 
på sådana hot och risker; terrorism, na-
turkatastrofer, storskaliga miljöolyckor, 
sårbarheten i infrastrukturen, organiserad 
brottslighet, m m, bemöttes med viss 
skepsis av många. Framför allt hävdades 
att sådana hot inte inträffat i någon större 

Ett nytt säkerhetskoncept och en ny struktur för 
säkerhetsarbetet

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V den 
27 september 2005 av departementsråd Michael Mohr
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utsträckning, men också att dessa hot knap-
past var en fråga för en försvarsberedning 
att behandla. 

Det senare argumentet kan ses som 
ett tydligt exempel på kampen om det 
säkerhetspolitiska problemformulerings-
privilegiet. Den del av vår säkerhet som 
behandlats under rubriken säkerhetspolitik 
har nästan uteslutande handlat om en så 
grundläggande fråga som statens existens. 
Därmed har retoriken kring dessa frågor 
fått stora proportioner. Säkerhet har i det 
sammanhanget uppfattats som det allra 
viktigaste av mål och skapat en föreställ-
ning om säkerhetspolitik som s k high 
politics. 

Det var därmed en verklig utmaning mot 
det etablerade, när Försvarsberedningen 
hävdade att hoten förändrats och blivit mer 
mångfacetterade och gränsöverskridande, 
och att säkerhetspolitiken borde omfatta 
mer än utrikes- och försvarspolitiken. 
Ett vidgat säkerhetsbegrepp blev i prak-
tiken också ett ifrågasättande av rådande 
ansvars- och resursfördelning. När det 
militära hotet var överordnat, var det 
karaktären av militära hot som styrde hur 
resurser fördelades och vilka åtgärder som 
skulle vidtas. Ett bredare perspektiv krävde 
enligt Försvarsberedningen en bredare 
uppsättning av instrument och åtgärder för 
att skapa säkerhet. Inom den traditionella 
försvarssfären uppfattades detta som ett 
hot mot den rådande resursfördelningen 
inom försvarssektorn, och bland företrä-
dare för andra sektorer som en strävan att 
generera resurser genom att ge de icke-
militära hoten en legitimitet.

Förskjutningen från ett hotbildsbaserat 
fokus till en ökad orientering mot det 
som skall skyddas och värnas skapade 
också en diskussion om vårt djupt rotade 
totalförsvarskoncept. Hur skulle de icke-
militära hoten betraktas utifrån totalför-
svarsbegreppet? Skulle det gå att inkludera 
deltagandet i internationell krishantering 
och hanteringen av icke-militära hot i ett 
totalförsvar? Eller skulle ett nytt begrepp, 
t ex samhällets säkerhet eller nationell 
säkerhet, införas? Frågan diskuterades, 
men löstes egentligen inte på annat sätt än 
genom marginella omformuleringar som 
innebar att totalförsvaret också skulle bidra 
till fred och säkerhet i vår omvärld, och 
att de resurser som skapades för totalför-
svarsändamål, d v s för att möta ett militärt 
angrepp från en annan stat, skulle kunna 
utnyttjas också för att stödja samhället vid 
svåra påfrestningar i fred. 

I Försvarsberedningens rapport den 30 
augusti 2001 (En ny struktur för ökad sä-
kerhet, Ds 2001:44) inleddes avsnittet om 
framtida konflikters karaktär med; 

Samtidigt som det ömsesidiga beroendet 
mellan stater ökar och det internationella 
samarbetet blir allt tätare, finns det fort-
farande stater och andra intressegrupper 
som inte accepterar internationella normer 
och konventioner. Grunden för dessa 
aktörers agerande kan vara religiös eller 
etnisk, ibland en kombination av dessa, 
men den kan också vara politisk eller 
ekonomisk. Det finns många exempel på 
insatser som har präglats av kompromiss-
löshet och hänsynslöshet vad gäller civil-
befolkningen. De alternativa metoder som 
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används kan grunda sig på värderingar 
som är främmande för ett demokratiskt 
samhälle. 

I rapporten, som alltså lämnades bara en 
dryg vecka före attentaten i New York och 
Washington, fullföljde Försvarsberedning-
en sitt tidigare arbete genom att fullt ut till-
lämpa det vidgade säkerhetsbegreppet och 
lämna förslag till hur en ny grundstruktur 
för krishantering i samhället skulle kunna 
utformas. Försvarsberedningen ansåg att 
samhällets förmåga att hantera krissitua-
tioner som i svårighetsgrad ligger mellan 
normala påfrestningar på samhället och 
väpnat angrepp var otillräcklig. 

Beredningen menade att säkerhetspo-
litiken också måste värna de grundläg-
gande värden som är en förutsättning för 
samhällets fortlevnad, och menade att 
utvecklingen krävde att en ny struktur 
för hantering av sårbarhets- och säker-
hetsfrågor i samhället infördes. En rad 
förslag presenterades i rapporten, bl a att 
regeringens krisledning och samordningen 
av regeringskansliets och myndigheter-
nas arbete i akuta krissituationer måste 
utvecklas, och att en ny myndighet borde 
inrättas för att på central nivå utveckla pla-
neringsprocessen och förbättra samhällets 
krishanteringsförmåga.

Regeringens proposition våren 2002 
överensstämde till viss del med Försvarsbe-
redningens rapport. Ett krisberedskapskon-
cept infördes, och en ny myndighet, Krisbe-
redskapsmyndigheten, inrättades den 1 juli 
2002. Krisberedskapskonceptet blev dock 
alltför begränsat eftersom vissa delar, t ex 

ordning och säkerhet, gränsskydd, konsu-
lära insatser, inte blev helt integrerade, till 
skillnad från hur motsvarande koncept är 
utformade i andra länder. Dessa begräns-
ningar blev uppenbara när Sverige drab-
bades av två katastrofer, nästan samtidigt, 
i form av Tsunamin i Asien och stormen 
Gudrun i södra Sverige. Vidare skapades 
inte förutsättningar för en fungerande 
samordning mellan de olika aktörer som 
på något sätt kan bidra till att förebygga 
orsakerna till hot, risker och sårbarheter, 
eftersom konceptet inriktades enbart på 
sårbarhetsreducerande åtgärder och han-
tering av akuta situationer, eller som det 
uttrycktes ”svåra påfrestningar i fred”. 
Det är därför rimligt att vid en närmare 
granskning av krisberedskapskonceptet 
se det som något av en övergångsfas och 
närmast som ett komplement till totalför-
svarskonceptet. 

För att nu ta ytterligare ett steg och 
fullt ut bejaka den utveckling som skett 
i Sverige och i vår omvärld bör ett nytt 
säkerhetskoncept införas. Utgångspunk-
ten för ett nytt koncept bör, som tidigare 
nämnts, vara synen på hoten mot vår säker-
het, syn på målen för vår säkerhet, samt 
synen på hur själva säkerhetsarbetet – den 
verksamhet och de aktörer som stärker 
säkerheten – skall bedrivas.

Hoten mot vår säkerhet har förändrats, 
nya risker och utmaningar har tillkom-
mit. Vår säkerhet har stärkts genom den 
europeiska integrationen och utvecklingen 
i vårt närområde. Samtidigt finns det ett 
antal hot mot vår säkerhet av såväl anta-
gonistisk som icke-antagonistisk karaktär. 
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Hoten av idag är komplexa och berör stora 
delar av samhället. Ett större elavbrott 
innebär exempelvis stora problem för 
tele- och IT-systemen men påverkar även 
verksamheten inom vård och omsorg. 
Hoten stannar inte vid nationsgränser. 
Flyktingströmmar, organiserad brottslig-
het och andra konsekvenser av regionala 
väpnade konflikter kan också sprida sig till 
andra, även mer avlägsna länder.  Hoten 
kan vara svåra att förutse och uppstå utan 
förvarning. Ett utbrott av allvarlig smitta i 
olika delar av världen kan drabba Sverige 
inom timmar. Det är viktigt att bibehålla 
en öppenhet för vad som kan komma att 
bli ett hot framöver och förbereda sig för 
det oväntade. När det gäller militära hot 
är Försvarsberedningens formulering från 
1995 alltjämt tillämplig; 

Men även om risken för storkrig för över-
skådlig framtid reducerats kraftigt har den 
för den skull inte slutgiltigt eliminerats. 
Något sådant är knappast möjligt så länge 
nationalstatssystemet består och så länge 
stater eller grupper av stater måste ansvara 
för sin egen säkerhet. 

Med utgångspunkt i förändrade hot bör 
målen för vår säkerhet omformuleras och 
fokusera på tre områden. För det första 
måste vi värna grundläggande värden 
som demokrati, rättssäkerhet och fri- och 
rättigheter. Om dessa värden urholkas får 
vi ett land som vi inte vill leva i. För det 
andra måste vi värna befolkningens liv och 
hälsa. Detta är en kärnuppgift för staten 
och det som en demokratisk stat bygger sin 

legitimitet och därmed sitt existensberät-
tigande på. För det tredje måste vi värna 
samhällets funktionalitet. Rättssystemet, 
hälso- och sjukvården, kommunikations-
systemen, energiförsörjningen och annan 
samhällsviktig verksamhet är en förutsätt-
ning för ett fungerande samhälle och får 
inte bryta samman. 

Ett brett säkerhetsarbete är centralt. 
Den verksamhet som stärker vår säkerhet 
måste omfatta allt från orsaksförebyggande 
och sårbarhetsreducerande till hanterande 
och återuppbyggande verksamhet. Med 
denna kedja av säkerhet blir det tydligt att 
många politikområden berörs, som exem-
pelvis biståndspolitiken, utrikespolitiken, 
försvarspolitiken, kriminalpolitiken, mil-
jöpolitiken, socialpolitiken, utbildnings-
politiken, arbetsmarknadspolitiken och 
näringspolitiken. Ansvaret för vår säkerhet 
bär vi gemensamt. Fler aktörer, från enskil-
da individer och företag, till kommuner, 
landsting, centrala myndigheter, regering 
och riksdag, bidrar idag till att stärka vår 
säkerhet. Det internationella samfundets 
kollektiva ansvar för säkerheten så som 
det kommer till uttryck i bl a FN-stadgan 
och EU:s solidaritetsdeklaration bör också 
understrykas. 

Det är viktigt att skapa en samklang 
mellan de förväntningar som finns på sä-
kerheten i samhället och synen på vilket 
ansvar olika aktörer bär. Det offentliga har 
självfallet ett huvudansvar för Sveriges 
säkerhet. Samtidigt kan enskilda individer 
och företag spela en aktiv roll i säkerhets-
arbetet. Centralt är också deras ansvar att 
hålla sig själva informerade om risker och 
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hot och vidta nödvändiga förberedelser.
Ett nytt och bredare säkerhetskoncept 

måste få konkreta konsekvenser för det 
sätt på vilket vi arbetar med säkerhet. 
Hotens oförutsägbarhet ställer krav på vår 
förmåga att fatta beslut. Verksamhetens 
bredd ställer krav på ett tvärsektoriellt an-
greppssätt. Aktörernas mångfald erbjuder 
samtidigt en bredare resursbas. Vi behöver 
ett övergripande system för säkerhet som 
främjar en helhetssyn på säkerhet. Vi måste 
också utveckla systemet för ledning och 
samordning vid kriser och bli bättre på att 
utnyttja samhällets hela resursbas på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Vi måste också 
förbättra informationsutbytet och samord-
ningen av underrättelser, omvärldsanalys 
och forskning. En särskild dimension rör 
svenskt deltagande i säkerhetsarbetet inom 
internationella samarbetsorgan för att fö-
rebygga och hantera kriser. Det växande 
samarbetet för att hantera gemensamma 
utmaningar innebär allt större behov av 
att anpassa de svenska systemen. Särskilt 
viktigt är att skapa förutsättningar för att 
kunna medverka i arbetet inom EU.

Den viktigaste konkreta förändringen 
med anledning av ett nytt säkerhetskoncept 
torde vara att skapa förutsättningar för en 
samlad tvärsektoriell hantering av frågor 
rörande Sveriges säkerhet. Här har vi i 
Sverige ett särskilt problem. Vår fördel-
ning av ansvar för säkerhetsfrågor mellan 
Försvars- och Justitiedepartementen är 
i ett internationellt perspektiv närmast 
unik. Arbetsfördelning är i stor utsträck-
ning ett resultat av totalförsvarskonceptets 
uppdelning i fred och krig, men också en 

arbetsfördelning som skapats genom att 
Sverige, till skillnad från flertalet andra 
länder, saknar ett inrikesdepartement.

Att ansvaret är fördelat på flera stats-
råd och departement i regeringskansliet 
innebär uppenbara svårigheter att hantera 
säkerhetsfrågor på ett fullt ut rationellt och 
effektivt sätt. Inte minst visar sig olägenhe-
terna vid kontakter med andra stater, som 
vanligen har en mer samlad organisation 
för säkerhetsfrågor.  Det är alltså svårt att 
i dagens struktur säkerställa auktoritet och 
genomslagskraft i arbetet med säkerhet. 
Säkerhetsfrågorna måste därför ges en an-
nan organisatorisk och politisk förankring, 
med kompetens och status, och förmåga att 
föra dialog mellan politikområden. 

Ett helhetsperspektiv i regeringskansliet 
bör vara utgångspunkten för styrningen av 
säkerhetsfrågorna i de olika sektorerna. 
För att ytterligare minska sektoriseringens 
negativa yttringar bör en förändring och 
anpassning av departementens ansvar ske, 
som bättre passar till nuvarande problem 
och uppgifter. En lösning är att ett nytt 
departement, ett säkerhetsdepartementet, 
tillskapas genom att delar av Försvars-
departementet och Justitiedepartementet 
förs samman under ett statsråd. Även 
vissa delar av andra statsråds ansvar för 
säkerhetsrelaterade frågor bör ingå i det 
nya departementet. Försvarsdepartemen-
tet bör behålla ansvaret för militära frågor, 
och Justitiedepartementet bör behålla 
ansvaret för frågor rörande lagstiftning, 
demokrati-, integrations- och jämställd-
hetsfrågor. En sådan förändring skulle 
innebära att de säkerhetsfrågor som är 
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aktuella idag och under överskådlig fram-
tid ges ökad prioritet och tyngd. Detta 
återspeglar den tyngdpunktsförskjutning 
som skett de senaste åren genom att ar-
betet med den inre säkerheten lyfts fram 
och samordnas inom en ram. En ny aktör 
tillskapas som med auktoritet kan driva 
säkerhetsfrågorna. 

En avgörande faktor för att samhället 
skall kunna hantera en kris är att förutsätt-
ningar finns för att tillräckligt omfattande 
åtgärder kan vidtas i ett tidigt skede, och 
att insatser och åtgärder av olika aktörer är 
samordnade. På nationell nivå är det reger-
ingen som leder, samordnar och prioriterar 
vid en kris. Regeringen kan delegera vissa 
uppgifter till centrala myndigheter. Vid 
mer omfattande och sektorsövergripande 
händelser behöver det i så fall finnas en 
ansvarig myndighet. Råder det tvekan om 
vem som är samordningsansvarig, måste 
regeringen snabbt kunna utse en sådan 
myndighet. I de flesta andra länder är 
antingen regerings- och myndighetsnivån 
helt integrerad, eller så finns en myndighet 
som har som huvuduppgift att leda och 
samordna krishanteringen vid komplexa 
kriser. I Italien är det t ex myndigheten 
Protezione Civile som har den uppgiften. 
Protezione Civile har i svenska media 
felaktigt beskrivits som det italienska 
räddningsverket. Myndigheten har be-
tydligt bredare ansvar, från jordbävningar 
och översvämningar, till hantering av 
stora elavbrott och epidemier. Ansvaret 
beskrivs i Italien som ”man made and 
natural disasters”. 

Vi behöver ett tvärsektoriellt system 

för gemensam lägesbild. Systemet måste 
kunna stödja samhällets aktörer med tidigt 
larm genom kontinuerlig omvärldsbevak-
ning, en gemensam lägesbild till underlag 
för samordning och krisbeslutsfattande, 
samt tvärsektoriella strategiska analyser av 
skeenden under en kris. Det inrättas nu en 
funktion i regeringskansliet för detta ända-
mål, men den behöver kompletteras med en 
motsvarande funktion på myndighetsnivå. 
Dessa bör kompletteras med ett införande 
av beredskapsnivåer och ett vakthavande-
system för alla myndigheter.

Erfarenheter visar samstämmigt på bety-
delsen av regelbunden utbildning, övning 
och träning. För alla aktörer som bedriver 
samhällsviktig verksamhet skall utbild-
ning, övning och träning i krishantering 
därför vara obligatoriskt.  Kvalificerade 
nationella utbildnings- och övningspro-
gram för alla nivåer måste erbjudas och 
samordnas av en myndighet. 

Det finns betydande resurser i samhället 
som kan användas för att förebygga, han-
tera och lindra effekterna av en kris. Om en 
resurs, personell eller materiell, finns till-
gänglig och kan bidra till en effektiv kris-
hantering så bör den också kunna nyttjas. 
De olika hinder som finns för en effektiv 
resursanvändning – t ex av organisatorisk 
och finansiell karaktär, men också hinder 
som beror på befintlig praxis och skillnader 
i organisationskultur – måste undanröjas. 
För vissa kostnadskrävande resurser kan 
det vara rationellt att resursen samutnyttjas 
så att den utgör ett väsentligt bidrag till 
flera aktörers kärnverksamhet. Kostnads-
effektivitet är ett skäl till att dela resurser. 
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Ett annat viktigt skäl är att samutnyttjande 
av vissa resurser skapar förutsättningar för 
mer effektiva insatser. För att långsiktigt 
möjliggöra ett rationellt resursutnyttjande 
måste upphandling av materiel för säkerhet 
samordnas och systematiseras.

Det finns ett relativt utbrett internatio-
nellt samarbete om ömsesidig assistans 
med resurser länder emellan vid allvar-
liga nationella kriser. En rad förhållanden 
måste klaras ut för att Sverige skall kunna 
utnyttja den internationella solidaritet 
och de samarbetsarrangemang som finns. 
De operativa ledningsstrukturernas roll i 
sådana situationer, legala frågor om 
rätten att överlåta förvaltningsuppgifter 
till utländska aktörer, samt finansierings-
frågor måste klarläggas. 

Vid stora kriser är allmänhetens vilja att 
hjälpa stor. Detta engagemang är av stor 
betydelse för samhällets krishantering. 
Samarbetet mellan frivilliga organisationer 
och kommun, landsting och myndigheter 
måste också säkerställas så att både or-
ganiserade och enskilda frivilliga på ett 
strukturerat sätt kan bidra under kriser.  

Ny kunskap genom forskning och 
teknikutveckling är avgörande för att 
samhällets samlade förmåga skall kunna 
öka. Det är i detta sammanhang viktigt 
att det skapas förutsättningar för denna 
kunskapsutveckling ur ett tvärsektoriellt 
perspektiv. Genom en tvärsektoriell 
kunskapsuppbyggnad skapas dessutom 
förutsättningar för att samordna sektorsö-
vergripande investeringar och upphandling 
av säkerhetssystem. Detta leder till ökade 
möjligheter att använda samhällets resurser 

mer effektivt.
Samhällets underrättelsefunktioner 

måste ses som en nationell tillgång och 
användas mer flexibelt och effektivt mot 
alla de hot som finns mot samhällets säker-
het. Formerna och organisationen för den 
civila underrättelseverksamheten måste 
utformas med detta som utgångspunkt.  
En civil nationell underrättelseverksam-
het får ökad aktualitet. Det är också an-
geläget att förbättra informationsutbytet 
och samordningen mellan befintliga om-
världsanalysaktörer, och gentemot sådana 
myndigheter och samhällsaktörer som inte 
har utvecklade omvärldsanalysfunktioner. 
Omvärldsanalyser, inklusive underrät-
telseverksamhetens produkter, bör få en 
tydligare koppling till den verksamhet som 
syftar till att skapa ett säkrare samhälle. 
Det är av vikt att även analyser som gene-
reras av andra internationella omvärldsa-
nalysfunktioner sprids till samtliga berörda 
aktörer på nationell nivå. 

Forskning och studieverksamhet inom 
det breddade civila säkerhetsområdet är 
under utveckling och uppvisar en stor 
bredd. Det är angeläget med större sats-
ningar på fler forskningsproducenter samt 
på en förbättrad samordning av initiering, 
finansiering och utvärdering av forskning, 
kunskapsgenerering och teknikutveckling 
för civila säkerhetsbehov. Forskning inom 
säkerhetsområdet som sker utanför Sverige 
bör följas noggrant och tas tillvara. Sverige 
måste bidra till internationella säkerhets-
lösningar och delta i de forsknings- och 
utvecklingsinsatser som genomförs inom 
ramen för EU:s och USA:s säkerhetsforsk-
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ningsprogram. 
Erfarenheter från kriser är ett viktigt 

kunskapsunderlag för att stärka samhäl-
lets säkerhet och förbättra krishanterings-
förmågan. Detta gäller oavsett om det är 
Sverige eller ett annat land som drabbas, 
och oberoende av vilken typ av kris som 
inträffar t ex en terrorattack, pandemi, 
naturolycka, eller väpnad konflikt. Det är 
angeläget att skapa en struktur för syste-
matiskt och samlat lärande av inträffade 
kriser. 

 Arbetet med att skapa ett säkrare sam-
hälle skall ses som en kontinuerlig process. 
Lärandeprocessen är ytterst central för 
att skapa säkerhet, och för att successivt 
anpassa verksamhet och strukturer som 
tillsammans genererar vår säkerhet. Den 

konceptuella ramen och de konkreta refor-
måtgärderna måste därför kontinuerligt ses 
över och följas upp. 

I det sammanhanget bör den kontinuitet 
som forumet Försvarsberedningen har 
kommit att innebära de senaste tio åren lyf-
tas fram. Försvarsberedningen har utgjort 
en politisk plattform att agera utifrån, men 
har också utgjort ett kunskapsgenererande 
forum för försvars- och säkerhetspoli-
tiska frågor, vilket gynnat den allmänna 
debatten, utvecklingen i försvars- och 
säkerhetspolitiken, samt kunskapsnivån 
i samtliga politiska partier. Oavsett form 
är sådana kontinuitetsfrämjande fora är 
av stor betydelse, såväl för politisk som 
sakområdesmässig utveckling.


