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Inledning 

Problem och bakgrund 

 

Ekonomisk säkerhet har länge varit ett viktigt område i såväl studiet av internationella 

relationer som ekonomi. En ledande gestalt inom forskningen av den ekonomiska säkerheten 

var Susan Strange och hennes teorier om hur strukturell makt genomsyrade det 

säkerhetspolitiska och ekonomiska beslutsfattandet vilka har givit oss en tydligare insikt om 

hur det ekonomiska livet påverkas utifrån internationella relationer på en makronivå (Strange, 

1988). En mer handfast studie av den ekonomiska säkerhetens roll i krigföring har Ina 

Zweiniger-Bargielowska, Rachel Dufett och Alain Drourard stått för. De har undersökt 

livsmedlets betydelse i Europas konflikter under 1900-talet och har nått flera insikter om 

vilken central betydelse livsmedlet har för staters krigsförmåga. Lizzie Collingham har varit 

inne på ett liknande spår i sin undersökning av livsmedelsförsörjningens betydelse för 

världens stater, såväl krigförande som neutrala, under andra världskriget (Collingham, 2011). 

Samtliga av dessa studier har fyllt stora luckor i den internationella forskningen kring 

ekonomisk säkerhet men har tagit formen av stora undersökningar med makroteoretiska 

målsättningar vilka omöjligtvis kan förklara förhållanden på detaljnivå. Vid sidan de 

makroteoretiska perspektiven har studierna antingen en respektabel ålder inne eller har berört 

historiska tidpunkter före 2000- och 2010-talet. 

Den ekonomiska säkerhetens roll har också aktualiserats utanför den akademiska världen i 

vårt eget land med anledning av de senaste årens säkerhetspolitiska utveckling. Sedan 2004 

har det militära försvarets uppgifter förändrats vilket har resulterat i förbandsnedläggningar 

och stora omorganiseringar. På samma sätt som det militära försvarets har förändrats och 

minskat i omfattning har också andra delar av det som kallas för totalförsvaret i form av det 

civila, psykologiska och ekonomiska försvaret, kraftigt reducerats. Detta har också inneburit 

att den civila beredskapen i allt högre grad har inriktas mot olyckor och tillbud i fredstid. 

Skyddet av den så kallade ”samhällsviktiga verksamheten” som utgjorde grunden för de civila 

delarna av totalförsvaret i allmänhet och det ekonomiska försvarat i synnerhet avvecklades i 

all mening förutom viss planering (Prop 2004/05:5, 2004).  

På senare år har det nationella försvaret kommit att spela en allt mer central roll i den svenska 

säkerhetspolitiken med målsättning att stärka den egna militära förmågan. Detta gäller särskilt 
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efter kriget i Georgien i augusti 2008 vilket kom att bli ett svar på det så kallade ”kaukasiska 

lackmustestet”, en bedömningsskala för Rysslands relation till sina granländer som 

Riksdagens försvarsberedning hade utformat året innan Georgienkriget (Försvarsberedningen, 

2007, sid 36). Under denna period har dock totalförsvaret redogjorts för i försvinnande liten 

grad och sedan reduceringen av det svenska totalförsvaret har det civila försvaret i allt högre 

grad fallit i glömska. I den försvarspolitiska debatten har många politiker och debattörer 

funnit det naturligt att diskutera det militära försvarets roll och tillhörande organisation i den 

svenska säkerhetspolitiska kontexten. I laglig mening återstår dock totalförsvaret som den 

grundläggande försvarstanken och det civila försvaret och beredskapen för den 

samhällsviktiga verksamheten finns ännu definierad i text (Prop 2014/15:109, 2014, sid 47).  

I forskningen rörande den ekonomiska säkerheten finns det utrymme för att genomföra en mer 

begränsad och modern undersökning av ekonomisk säkerhet på nationsnivå. Med anledning 

av det kunskapsglapp som har infunnit sig gällande Sveriges förehavanden på detta område 

under de senaste åren finns det goda möjligheter att bidra till det allmänna forskningsläget 

rörande ekonomisk säkerhet såväl som att belysa Sveriges samtida totalförsvarsutveckling i en 

undersökning av landets samhällsviktiga verksamhet under det senaste årtiondet.  

 

Syfte och frågeställning 

 

Med anledning av det säkerhetspolitiska genomslag kriget i Georgien hade på svensk 

försvarspolitik syftar denna uppsats till att beskriva hur de samhällsviktiga verksamheterna 

hanterades före och efter denna händelse. Krisberedskapen rörande de civila delarna av 

samhället är en central del av det svenska totalförsvaret. Det är därför av betydande vikt att 

belysa hur en central verksamhetsdel av detta totalförsvar har organiserats i modern tid och 

om detta som en central komponent av försvarsförmågan också har berörts av den 

säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde. Genom att analysera vad 

krisberedskapsmyndigheterna har värderat som samhällsviktig verksamhet det senaste 

decenniet kan också förhoppningsvis ett i många avseenden bortglömt kapitel i den svenska 

säkerhetspolitiken åter belysas. Samtidigt är det denna författares förhoppning att uppsatsen 

kan tjäna som ett litet, men likväl grundligt bidrag till det akademiska studiet av de icke-

militära aspekterna av säkerhetspolitiken och framförallt den ekonomiska säkerhetens roll i ett 

lands försvarsförmåga. För att vägleda arbetet med att beskriva hur 
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krisberedskapsmyndigheterna har utformat den samhällsviktiga verksamheten med avseende 

på den säkerhetspolitiska utvecklingen har följande frågeställning formulerats: 

- Hur påverkade konflikten i Georgien krisberedskapsmyndigheternas inriktning inom 

området samhällsviktig verksamhet?  

 

En tillbakablick i samhällsviktiga verksamheten och säkerhetspolitiken 
 

Under större delen av 1900-talet har Sverige fört en säkerhetspolitik byggd på alliansfrihet i 

fred syftande till neutralitet i krig. I början av det förra seklet utbröt det första världskriget 

varav flera av de huvudsakliga krigförande länderna låg i Europa och i Sveriges närområde. 

Under kriget förklarade sig Sverige neutralt men landet påverkades av bristande möjligheter 

till handel och framförallt en import av varor nödvändiga för landets försörjning. Utifrån 

erfarenheter från det första världskriget inrättades en samlad fredstida förvaltning av 

beredskapsfrågor genom Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 

(Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap, 1938).  

Denna kommission var sedan instrumentell i planeringen och samordningen av den 

ekonomiska beredskapen under det andra världskriget och kvarstod fram till 1946. Under det 

kalla kriget kom skyddet av den samhällsviktiga verksamheten att utvecklas till ett 

totalförsvar innehållandes det militära, psykologiska, ekonomiska, och civila försvaret. Under 

stora delar av det kalla kriget byggde Sveriges säkerhetspolitik fortsatt på alliansfrihet med 

inriktningen att förbli neutralt i en krigssituation. Nära samarbeten mellan statliga 

myndigheter och näringslivet utarbetades och förberedelser gjordes för att ställa om 

produktion och försörjning samt ledningen för detta. Förberedda beredskapsplaner gjordes 

tillgängliga och investeringar gjordes i infrastruktur och lagerhållning för att garantera 

försörjningen i en krigssituation. De myndigheter och privata aktörer som hade fredstida 

ansvar för den samhällsviktiga verksamheten skulle i grunden ha det även i ett krigsläge 

(MSB, 2015, sid 14).  

Under 1980- och 90-talen utvecklades totalförsvaret för att hantera såväl krigstida kriser som 

fredstida sådana. Under 90-talet påbörjades studier av de många risker och hot som kunde 

utveckla sig och naturkatastrofer, sabotage och massflykt räknades till några av de potentiella 

utmaningarna för totalförsvaret. Under samma period kom Sveriges säkerhetspolitiska läge att 
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förändras i och med Sovjetunionens fall. Sverige inledde nya internationella samarbeten med 

andra länder vilket exemplifierades genom landets inträde i den Europeiska unionen 1995. 

Under slutet av 90-talet beslutade Sveriges regering att den fredstida verksamheten kring den 

samhällsviktiga verksamheten också skulle vara dimensionerande för hur verksamheten 

bedrevs i krigstid. 2002 beslutade regeringen vidare att organisationen av krisberedskapen 

skulle vidareutvecklas i enlighet med den så kallade ”ansvarsprincipen” där ansvariga aktörer 

i fredstid också ska vara ansvariga för verksamheten i krig. Regeringen menade vidare att 

verksamheten in i det längsta ska bedrivas i enlighet med fredstida förfarande och metodik i 

en krigssituation (Ibid, sid 27). Vid samma tidpunkt kom Sveriges säkerhetspolitiska 

inriktning att förändras då neutralitetsförklaringen ersattes med en kraftigt justerad förklaring 

där Sverige endast skulle vara militärt alliansfritt (Säkerhetspolitik.se, 2014).  

Metod 

 

Metod och material 

 

För att analysera och beskriva hur den samhällsviktiga verksamheten har hanterats innan och 

efter kriget i Georgien kommer två fyraårsperioder, åren 2004 till 2009 samt 2009 till 2014, 

att analyseras. Valet av dessa två tidsperioder kommer naturligtvis behandlas i denna 

undersökning och kan återfinnas under rubriken ”avgränsning”. Undersökningen utformas 

som en beskrivande fallstudie där de två tidsperioderna analyseras utifrån en fördefinierad 

analysram och utifrån den kontext som Georgienkriget utgör.  

För att ge analysen ytterligare styrka och bärighet kommer ett antal teoretiska perspektiv att 

användas. Det ekonomiska försvaret har i Sverige traditionellt ingått i ett större 

säkerhetspolitiskt sammanhang i formen av ett totalförsvar där civila och militära 

myndigheter har ingått såväl som privata aktörer i näringslivet och icke-statliga 

organisationer. Den brygga som totalförsvaret har utgjort mellan dessa aktörer kräver därför 

ett teoretiskt perspektiv som tar hänsyn till säkerhetspolitiken som ett bredare område än bara 

strikt militära eller civila sådana. Utifrån dessa förutsättningar kommer forskning rörande 

säkerhetsstrukturer i ett ekonomiskt sammanhang att användas för att underlätta det analytiska 

arbetet. På samma sätt kommer även teoretiskt material rörande internationella relationer att 

användas för att undersöka den säkerhetspolitiska kontexten för det ekonomiska försvaret. 
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För att undersöka den samhällsviktiga verksamheten har jag valt att analysera dokument från 

de för det ekonomiska försvaret ansvariga myndigheterna. Detta grundar sig i att 

Krisberedskapsmyndigheten (KBM) hade ansvar för samordningen och delar av planeringen 

för det verksamhetsområde som går under namnet samhällsviktig verksamhet under tiden 

mellan 2002 och 2004. På detta sätt utgör strategidokument och verksamhetsbeskrivningar 

från denna myndighet en bra grund för analys inom ramen för denna undersökning. I 

egenskap av efterträdare till krisberedskapsmyndigheten har Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) ansvaret för samordningen av den samhällsviktiga verksamheten sedan 

dess inrättande 2009. På samma sätt som KBM utgör MSB:s dokument gällande 

bedömningar, verksamhetsbeskrivningar och inriktningar en god källa till den verksamhet 

som bedrivs gällande beredskapsplanering och skydd. Båda myndigheterna har utformats och 

har verkat som opolitiska statliga förvaltningsmyndigheter vilket borgar en hög tillförlitlighet 

för källornas ursprung och korrekthet. En inte obetydlig mängd dokument rörande planering 

och, resultat, och strategisk inriktning har funnits tillgängligt via myndigheternas egen försorg 

samt genom andra statliga förvaltningsmyndigheter. Av naturliga skäl kan endast generella 

drag av planering och krisberedskap återges då detaljerade beredskapsunderlag i regel 

omfattas av sekretess med anledning av dess betydelse för landets motståndskraft och således 

rikets säkerhet. Under båda perioderna utgörs materialet främst av regleringsbrev, 

återrapporteringar och myndigheternas egna strategi- och handlingsplaner.  

Vid sidan om de två samordningsansvariga myndigheterna för samhällsskydd och beredskap 

kommer de säkerhetspolitiska effekterna av kriget i Georgien att analyseras utifrån 

omvärldsbeskrivningar omfattande Sveriges närområde utförda av regeringen, Riksdagens 

försvarsberedning samt Försvarsmakten. Detta grundar sig i att de säkerhetspolitiska 

effekterna av intresse för denna undersökning är de uppfattningar och de reaktioner som 

uppstod i svenskt militärt och politiskt ledarskap snarare än en rent objektiv säkerhetspolitisk 

effekt. Försvarsmakten samt de två politiska instanserna Försvarsberedningen och regeringen 

undersöks då effekterna kan grunda sig i såväl apolitiska som politiska motiv. Riksdagens 

försvarsberedning, ett politiskt sammansatt organ bestående av riksdagsledamöter från 

samtliga riksdagens partier, har vid ett flertal tillfällen undersökt Sveriges säkerhetspolitiska 

förutsättningar på remiss av regeringen vilket gör beredningens rapporter intressanta för en 

analys av doktrinförändring eller förändrade politiska motiv. Förvaltningsmyndigheten 

Försvarsmakten utgör den primära ansvariga myndigheten för omvärldsbedömningar och 

underrättelsetjänst utanför Sveriges gränser och är likt krisberedskapsmyndigheterna 
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opolitisk. Myndighetens centrala roll i uppföljningen av säkerhetssituationen i Sveriges 

närområde samt dess roll som en opolitisk instans innebär att dess bedömningsarbete är av 

stor relevans för denna undersökning. I Försvarsmaktens årsredovisningar återfinns årliga 

bedömningar av säkerhetsläget vilket innebär att denna typ av dokument mellan åren 2004 

och 2014 kommer att utgöra det huvudsakliga källunderlaget för den hotbild som finns mot 

Sverige.  

 

Avgränsning 

 

Denna undersökning är till sin omfattning begränsad och berör endast två tidsperioder i den 

svenska nutidshistorien. Den första perioden utgörs av tiden mellan försvarsbesluten 2004 och 

2009. Den andra perioden sträcker sig från beslutstiden för försvarsbeslutet 2009 fram till 

årsslutet 2014. Avgränsningarna gällande dessa tidsperioder bygger på ett par olika faktorer. 

För det första utbryter kriget i Georgien i augusti 2008 vilket utgör denna undersöknings 

oberoende variabel. Då undersökningen syftar till att undersöka hur den samhällsviktiga 

verksamheten i Sverige har påverkats utifrån denna säkerhetspolitiska händelse bör 

verksamheten studeras såväl före som efter kriget i syfte att finna en utvecklingslinje. Denna 

periodindelning gör också de senaste årens inriktningsarbete med det svenska totalförsvaret 

rätta då det också omfattar två försvarsbeslutsperioder och således två, till formerna likartade, 

perioder för strategisk inriktning av den svenska säkerhetspolitiken. Till sist finns det 

tidsmässiga begräsningar vilket har korrelerat med en mycket stor mängd information och 

material från myndighetshåll. Genom att analysera dessa två perioder kan en tidsmässig 

avgränsning låta sig göras vilket har möjliggjort ett extra fokus på det tidsspann som ryms 

inom analysen.  

Tidigare forskning och teoretisk referensram 

 

Det akademiska studiet av det svenska ekonomiska försvaret är begränsat i sin omfattning. 

Det ska dock sägas att forskning kring internationella relationer och ekonomi på inget sätt 

saknas. Jag kommer därför ta hjälp av denna forskning för att ytterligare stärka analysen av 

Sveriges ekonomiska försvar. Dessa teoretiska områden berör främst de kontaktytor som finns 
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mellan ett lands civila och ekonomiska beredskap och de säkerhetspolitiska förutsättningar 

som finns.  

 

Ekonomisk beredskap och säkerhetspolitik 
 

Den ekonomiska säkerheten har beskrivits i flera former i den akademiska världen. Ett 

exempel på detta är Lizzie Collinghams verk ”The taste of war – world war two and the battle 

for food” i vilken livsmedlet beskrivs som en essentiell del av varje nations 

överlevnadsförmåga. Collingham menar dessutom att resurser som livsmedel kan vara 

avgörande för hur ett säkerhetspolitiskt skede utvecklar sig och beroende på tillgång eller 

avsaknad av dessa resurser kan stater uppnå stora fördelar respektive nackdelar i 

konfliktsituationer (Collingham, 2011, sid 12). På samma spår som Collingham har ett flertal 

författare, inkluderande Ina Zweiniger-Bargielowska, Rachel Duffett och Alain Drouard, 

analyserat livsmedlets roll i konflikter i 1900-talets Europa. De menar likt Collingham att 

livsmedlet är en helt avgörande resurs för att krigföring överhuvudtaget ska kunna föras, 

särskilt i och med uppkomsten av det totala kriget. Med den totala krigföringen kom 

skiljelinjerna mellan hemmafronterna och striderna att bli mer otydliga och vikten av att finna 

sätt, såväl nya som gamla, att försörja nationen kom att bli av allt större betydelse. I studien 

behandlas ett flertal nationer som har varit såväl krigförande på offensiven som på defensiven 

samt neutrala staters ageranden (Zweiniger- Bargielowska m.fl, 2011, sid 5)  

Annan litteratur på området samhällsberedskap är underrättelseanalytikern Elsa Lees studier 

av den privata sektorns roll i nationell säkerhet. Lee har framförallt studerat USA:s 

terrorberedskap i sviterna av terroristattackerna den 11 september 2001 med särskild betoning 

på hur den civila krisberedskapen kan utformas för att nå en högre beredskap för skyddet av 

nationen. Hon menar att beredskapen kan ökas genom ett effektiv privat-offentligt samarbete 

där privata företag och offentliga myndigheter framförallt delger information och utför 

planering tillsammans och inte separat (Lee, 2009, sid 2f). Med beröringspunkter i Lees 

studier har Hans Wermdalens och Klas Nilsons skrivit omfattande redogörelser för 

säkerhetsberedskapen i Sverige (Wermdalen - Nilsson, 2013).  

 

Strukturell makt 
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Ekonomins roll i en säkerhetspolitisk kontext är inget okänt vetenskapligt område och ett 

flertal akademiker har försökt redogöra för de ekonomiska dimensionerna i världens länders 

utrikes- och säkerhetspolitik. En av dessa är den nu framlidne forskaren Susan Strange som 

dedikerade stora delar av sitt vetenskapliga arbete åt det som idag kallas för internationell 

politisk ekonomi. Strange menar att världens ekonomiska system är nära kopplat till säkerhet 

och att ekonomisk och säkerhetspolitisk makt kan korrelera (Strange, 1988, sid 29). Strange 

lyfter upp ett antal ”strukturer” för makt inom den ekonomiska dimensionen varav fyra är av 

särskild betydelse. Den första av dessa strukturer är säkerhet som enligt Strange kan 

definieras på många olika sätt. Centralt för en stat är dock att kunna skydda sina invånare och 

institutioner mot såväl militära hot som naturkatastrofer och internt våld. Med andra ord är det 

suveräniteten en nation primärt skyddar. Två andra betydelsefulla områden i ett samhälle är 

produktions- och finansstrukturerna, med andra ord kontrollen över produktionsmedel och 

industri samt kontrollen över de finansiella systemen. Sist men inte minst lyfter Strange fram 

en kunskapsstruktur och menar att makt också kan uppnås genom kontroll av information 

samt spridningen eller ickespridningen av denna information (Ibid, sid 29f).  

 

Realism, liberalism, konstruktivism 
 

Likt det säkerhetsekonomiska perspektivets tillhandahålls av Stranges studier av strukturell 

makt i ekonomiska system förtjänar även den rent säkerhetspolitiska dimensionen en teoretisk 

kontext. Inom studier omfattande internationella relationer lyfts ofta tre överordnade 

teoretiska områden fram. Dessa är de realistiska, konstruktivistiska och liberala teoretiska 

ramverken vilka har utgjort något av tre olika skolor i studiet av staters och organisationers 

förhållningssätt till andra stater och aktörer (Sheehan, 2005, sid 2f). De delar av det realistiska 

perspektivet som primärt kommer att användas i denna undersökning är nationell och militär 

säkerhet. Ur det liberala perspektivet hämtas främst förklaringsmodeller för internationell 

samverkan och samarbete inom ramen för internationella organisationer. Från den så kallade 

”Köpenhamnsskolan”, grundad utifrån Barry Buzans teorier om en breddning av 

säkerhetsbegreppet, analyseras de säkerhetspolitiska hotbilder som har varit dimensionerande 

för den svenska säkerhetspolitiken mellan 2004 och 2014 (Ibid, sid 43f).  
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Analysram och definitioner 
 

Utifrån det teoretiska underlag som denna uppsats bygger på har ett analytiskt ramverk 

konstruerats för att hålla samman och fokusera undersökningen. Följande avsnitt syftar därför 

till att beröra hur analysramen är konstruerad och hur variablerna operationaliseras.  

 

Den upplevda hotbilden 
 

Utifrån frågeställningen hur konflikten i Georgien påverkade beredskapsmyndigheternas 

inriktning inom området ”samhällsviktig verksamhet” går det att identifiera två huvudsakliga 

variabler nämligen den hotbild som ansvariga tjänstemän och politiker upplevde samt 

samhällsviktig verksamhet. Hotbilden utgör den dimensionerande grunden för den svenska 

försvarsförmågan av vilken krisberedskapsmyndigheterna är en del. Hotbilderna i sig kan 

mycket väl komma att förändras under de perioderna men för att göra det lättare att analysera 

dessa kan vi göra några definitioner: 

 

- Konventionella militära hot: Säkerhetshot innefattande användandet av konventionell 

militära medel så som land, flyg- och sjöstridskrafter (Wedin, 2005, sid 111) 

 

- Asymmetriska militära hot: Säkerhetshot innefattandet av ickekonventionella militära 

medel till exempel terrorism, CBRN-vapen, psykologisk krigföring, och 

cyberkrigföring (Ibid, sid 119).  

 

Samhällsviktig verksamhet 
 

Liksom med den militära hotbilden kan även den samhällsviktiga verksamhetens innebörd ha 

förändrats över tid. En grundläggande definition och innebörd finns dock lagstiftad i enlighet 

med de fjärde och femte paragraferna i lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar som 

återges nedan: 
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3. Anläggningar eller områden som används eller är avsedda för ledning av 

befolkningsskyddet och räddningstjänsten eller det civila försvaret i övrigt, 

för energiförsörjning, vattenförsörjning, rundradioförsörjning, radio- och 

telekommunikationer, transporter och försvarsindustriella ändamål // Också 

andra anläggningar eller områden än de som nämns i 4 § får förklaras vara 

skyddsobjekt, om de är av betydelse för totalförsvaret och Sverige befinner 

sig i krig eller krigsfara eller det råder andra utomordentliga förhållanden 

föranledda av krig.  

(Sveriges Riksdag, 1990) 

Då det är dessa paragrafer de svenska krisberedskapsmyndigheterna under perioden är 

lagbundna att utforma sin inriktning av samhällsviktig verksamhet förhåller det sig naturligt 

att undersöka verksamheten utifrån denna operationalisering.  

 

Empiri 

2004-2009 

Den upplevda hotbilden 

 

I 2004 års försvarsproposition ”Vårt framtida försvar” redogjorde Sveriges regering för de 

säkerhetspolitiska utmaningar som landet kunde ställas inför under den då överblickbara 

framtiden. Regeringen bedömde att de främsta hoten mot Sveriges säkerhet utgjordes av 

terrorhandlingar, spridning av massförstörelsevapen, organiserad brottslighet och regionala 

konflikter med tillhörande upplösning av stater (Prop 2004/05:5, 2004, sid 14). 

Försvarsmakten bedömde att omvärldssituationen inför myndighetens intagande av en ny 

organisation byggde på en stabil europeisk utveckling sedan 15 år med ett obefintligt 

invasionshot mot Sverige. Detta grundade sig på att det tidigare dimensionerande potentiella 

hotet i form av Sovjetunionen hade försvunnit i samband med Sovjetunionens fall 

(Försvarsmakten, 2005, sid 4).  
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Under 2005 bedömde Försvarsmakten att en förändrad hotbild hade infunnit sig i jämförelse 

med det kalla kriget där Sveriges ökade internationella åtaganden ansågs vara en huvudfaktor. 

Hoten bedömdes vara gränsöverskridande och asymmetriska och terrordåd bedömdes vara en 

potentiell säkerhetsrisk under den överblickbara framtiden. Säkerhetsläget i närområdet 

bedömdes vara stabilt och ansågs inte behöva vara dimensionerande för Sveriges 

försvarsförmåga (Försvarsmakten, 2006, sid 4). Under 2006 ansåg Försvarsmakten att ett 

militärt angrepp mot Sverige inte var troligt och att denna situation skulle kvarstå under de 

närmsta åren. Incidenter med militära medel i närområdet kunde dock inte uteslutas men 

bedömdes vara mindre troliga (Försvarsmakten, 2007, sid 4f).   

Under 2007 lade Riksdagens försvarsberedning fram sitt underlag för den framtida 

utvecklingen av Sveriges försvar och i rapporten ingick även utförliga redogörelser för de 

säkerhetspolitiska förutsättningarna för det nya försvaret. I Sveriges närområde bedömdes 

Arktis ha fått en viktigare roll såväl ekonomiskt som militärstrategiskt. Detta kopplades till 

den massiva isavsmältning som hade skett i området och som enligt beredningen också hade 

öppnat nya möjligheter för sjötransporter (Försvarsberedningen, 2007, sid 41). I Östersjön 

hade antalet transporter via fartyg ökat kraftigt och arbeten påbörjats för att lägga ut 

gaspipelinen ”Nordstream” på Östersjöns botten. Beredningen ansåg att Nordstream skulle 

kräva en skärpt bevakning från svensk sida då huvudägarna för infrastrukturen var det ryska 

bolaget Gazprom samt att dess placering skulle skära igenom Sveriges ekonomiska zon 

utanför Gotland. Östersjöregionen bedömdes vara helt integrerad med de säkerhetsskapande 

samarbeten som fanns i Europa och i Nordamerika och NATO ansågs vara en viktig aktör i 

området. 

Relationen mellan de östra medlemsstaterna i NATO och Ryssland bedömdes spela en viktig 

roll för Sveriges säkerhet (Ibid, sid 42f). Beredningen ansåg att Rysslands ekonomiska och 

militära utveckling var svår att förutse och en säkerhetspolitisk bedömningsskala utformades 

utifrån Rysslands relation till dess grannländer vilket enligt beredningen skulle visa hur den 

ryska utrikespolitiken skulle utformas i framtiden. Utfallet på detta ”lackmustest”, som 

beredningen valde att kalla det, skulle enligt rapporten ligga till grund för Sveriges 

säkerhetspolitiska utmaningar och de åtgärder som landet skulle behöva ta gällande sin 

försvarsförmåga (Ibid, sid 36). Under 2007 och 2008 bedömdes ett angrepp mot Sverige som 

inkluderade militära medel vara osannolikt. Försvarsmakten bedömde dock att militära 

incidenter och bruk av maktmedel inte kunde uteslutas och att denna risk hade ökat sedan 

2006 (Försvarsmakten, 2009, sid 7).  
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Samhällsviktig verksamhet 

 

2004 återgav Krisberedskapsmyndigheten, förkortat KBM, den verksamhet och de åtgärder 

som hade vidtagits under året. Arbetet med krisberedskapen hade bedrivits utifrån tre stycken 

huvudsakliga verksamhetsområden nämligen åtgärder inom samverkansområde teknisk 

infrastruktur, åtgärder inom samverkansområde områdesvis samordning, samverkan och 

information och övrig verksamhet. Enligt KBM hade flera reduktioner fått ske på alla tre 

områden med anledning av kraftiga reduktioner av myndighetens anslag vilket innebar att 

myndighetens understöd till kommunernas krisberedskap och kritisk infrastruktur hade fått 

avvecklas. Stödet till andra statliga myndigheter vad avser ledning och skyddad infrastruktur 

hade på samma sätt fått överges och KBM bedömde att samverkansmöjligheterna mellan 

myndigheterna vid en kris skulle försvåras kraftigt. KBM meddelade att satsningar istället 

hade gjorts för att utveckla respektive myndigheters egen informationssäkerhet och IT-system 

genom lanseringen av en ny IT-säkerhetsguide (Krisberedskapsmyndigheten, 2004, sid 1). 

KBM lät även meddela att ansvaret för det nya kommunikationssystemet RAKEL, en 

förkortning för radiokommunikation för effektiv ledning, hade ålagts den egna myndigheten 

vilket dock hade försenats av juridiska skäl i samband med systemets upphandling (Ibid, sid 

3).  

I Krisberedskapsmyndighetens återrapportering för budgetåret 2005 informerade myndigheten 

om att en av dess främsta uppgifter under året hade utgjorts av att tillvarata erfarenheterna 

från orkanen ”Gudrun” som hade slagit till mot bland annat Sverige i januari 2005. Utifrån 

detta bedömdes arbetet kring att skydda kritisk infrastruktur och försörjning mot 

naturkatastrofer behöva utvecklas. Åtgärder hade vidtagits i formen av flera IT- satsningar 

som omfattade upprättandet av websidor med krisinformation från offentliga myndigheter 

samt ett utvecklat krishanteringsinformationssystem mellan dessa myndigheter. KBM 

bedömde att utbyggnaden av kommunikationssystemet RAKEL skulle stärka 

samverkansmöjligheterna och informationsdelningen mellan samhällets myndigheter 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2006, sid 3). 

Krisberedskapsmyndigheten hade även utvecklat sitt internationella samarbete inom ramen 

för den Europeiska unionens krishantering och ett projekt kring samhällsviktig infrastruktur 

hade påbörjats. Detta projekt bedömdes av myndigheten vara en betydande grund för det 

fortsatta utvecklingsarbetet kring Sveriges kritiska infrastruktur och verksamhet. Av särskild 
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betydelse ansågs informationssäkerheten vara och studier samt åtgärder hade vidtagits för att 

öka skyddet av IT-system (Ibid, sid 32).  

I KBM:s återrapportering för 2006 meddelade myndigheten att den hade anpassat sitt arbete 

utifrån målsättningen att minska riskerna för allvarliga påfrestningar på samhället i fredstid. 

Myndigheten skulle även fortsatt anpassa beredskapsplaneringen utifrån erfarenheterna från 

orkanen Gudrun året innan. Enligt KBM skulle ett fortsatt fokus ligga på verksamhetsområdet 

”teknisk infrastruktur” där informationssäkerheten bedömdes vara av mycket stor vikt. KBM 

menade dock att stora delar av satsningarna på krisberedskapen skulle hanteras av lokala 

myndigheter samt att KBM:s stöd och ekonomiska bidrag skulle behöva begränsas ytterligare 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2005, sid 12). I november 2006 rapporterade 

Krisberedskapsmyndigheten att en utvecklad samverkan hade åstadkommits gällande 

livsmedelsförsörjningen genom en ökad privatoffentlig samverkan. Projektet skulle begränsas 

till identifiering av betydelsefulla aktörer inom livsmedelsbranschen och huvudansvarig 

myndighet skulle vara Livsmedelsverket (Krisberedskapsmyndigheten, 2006).  

2006 hade en ny förordning för Krisberedskapsmyndighetens verksamhet antagits av 

Riskdagen inför skapandet av en ny krisberedskapsmyndighet där nya krav ställdes på de 

myndigheter som tillsammans med KBM hade ansvar för krisförberedelser i en krissituation. 

Dessa krav formulerades enligt följande: 

Dessa myndigheter skall särskilt 

1. Planera för att kunna anpassa verksamheten inför en förändrad 

säkerhetspolitisk situation,  

2. Genomföra den omvärldsbevakning och de risk- och sårbarhetsanalyser 

samt de utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten skall klara sina 

uppgifter vid höjd beredskap, 

3. Ta ut, utbilda och öva berörd personal för myndighetens verksamhet vid 

höjd beredskap om dessa aktiviteter inte kan anstå till en skärpt 

säkerhetspolitisk situation, och 

4. Av medel anvisade för höjd beredskap anskaffa de förnödenheter och den 

utrustning som myndigheterna behöver för att klara sina uppgifter vid höjd 

beredskap om denna anskaffning inte kan anstå till en skärpt 

säkerhetspolitisk situation 
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(Sveriges Riksdag, 2006, §18) 

Under 2007 meddelade KBM att verksamheten i stort hade baserats utifrån den remiss som 

hade ålagts myndigheten gällande den potentiella utvecklingen av en ny 

krisberedskapsmyndighet. KBM:s stöd till samhällets övriga myndigheter hade tagit formen 

av en samverkansövning, kallad SAMÖ 2007, i syfte att testa de investeringar som hade gjorts 

på framförallt IT-säkerheten och utbyggnaden av det nya kommunikationssystemet RAKEL 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2008, sid 3). Övningens inriktning hade varit att öva 

lägesuppfattningen och kommunikationen mellan myndigheter sinsemellan samt allmänhet 

vid ett terrordåd där CBRN-vapen hade använts. De tidigare verksamhetsområdena hade nu 

också samlats under ett primärt område i form av samhällsviktig verksamhet. Inriktningen för 

detta samlade område skulle vara informationssäkerhet samt skydd mot cyberangrepp riktade 

mot digitala kontrollsystem (Ibid, sid 4).  

Propositionen ”Stärkt krisberedskap- för säkerhets skull” var regeringens förslag till en 

omorganisering av totalförsvaret med särskild betoning på den samhällsviktiga verksamheten. 

Propositionen som lades fram i mars 2008 skulle enligt regeringen innebära förändringar i 

organisationsstrukturen och verksamhetsfördelningen för att öka effektiviteten i Sveriges 

krisberedskap. Regeringen ansåg att det krävdes en större överblick över de samhällsområden 

som hotades att bli drabbade vid en kris. Regeringen bedömde att följande kriterium skulle 

utgöra grunden för hur den samhällsviktiga verksamheten skulle bedömas: 

 

1. Ett Bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid 

leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad 

allvarlig kris inträffar i samhället ska kunna hanteras så att 

skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

(Prop 2007/08:92, 2008, sid 33). 

 

 

Utifrån dessa kriterier bedömde regeringen att den samhällsviktiga verksamheten utgjordes av 

elförsörjningen, livsmedelsförsörjningen, telekommunikation, särskilda IT-system, 
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vattentillgången, transportnätverken och särskilda myndighetsfunktioner med uppgifter i en 

krissituation. Regeringen bedömde att infrastrukturen för dessa verksamheter behövde 

skyddas och risker ansågs finnas i form av terrorism och naturkatastrofer (Ibid, sid 34). En ny 

myndighet ansågs behövas för att hantera den framtida krisberedskapen och för att möta 

regeringens målsättningar för en mer effektiv och övergripande samordning som krävde 

mindre ekonomiska anslag för att bedriva sin verksamhet. Myndigheten skulle heta 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förkortat MSB, och under denna skulle den 

totala krisberedskapssamordningen och ledningen hanteras. Regeringen menade vidare att de 

civila delarna av totalförsvaret med uppgifter i krigstid och skyddet mot påfrestningar och 

olyckor i fredstid kunde sammanfogas då dessa verksamhetsområden bedömdes vara likartade 

(Ibid, sid 56).  

Under 2009 rapporterade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att större delen av 

verksamhetsåren 2008 och 2009 hade dedikerats åt att samordna krishanteringen inom ramen 

för den nya myndighetsorganisationen och att studier hade genomförts i syfte att utveckla 

arbetet utifrån de nya ramarna för den samhällsviktiga verksamheten. MSB bedömde att 

försörjningen av viktiga resurser såsom energi, livsmedel och vatten visade på att 

krisberedskapen för dessa områden var otillräcklig och bristfällig. Detta ansågs bero på att 

verksamhetsförfarandena kring dessa områden i krigstid inte övades i tillräcklig grad, att 

materiella förutsättningar i form av utrustning och fordon saknades samt att 

ansvarsfördelningen mellan myndigheterna var otydlig (MSB, 2009, sid 4).  

Detta skulle enligt MSB behöva åtgärdas snarast och inkluderas i arbetet för att utveckla 

krisberedskapen. Krisledningsförmågan med hanteringen av IT-system och kommunikation 

bedömdes vara tillräcklig i vissa scenarion men de allvarligaste bristerna bedömdes finnas i 

den operativa förmågan då få praktiska förberedelser hade gjorts för att bemöta 

krissituationer. Brister i transportsystemen och försörjningen ansågs behöva åtgärdas men 

myndigheten betonade att dessa praktiska förberedelser var en uppgift för såväl aktörer i 

näringslivet som ansvariga lokala och statliga myndigheter (Ibid, sid 21f).  

 

2009-2014 
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Den upplevda hotbilden 

 

2009 lade regeringen fram sin försvarspolitiska proposition ”Ett användbart försvar”. 

Propositionen innehöll en utförlig omvärldsbeskrivning samt redovisade de säkerhetshot som 

fanns eller kunde uppkomma i Sveriges närområde. Där slogs det fast att regionala konflikter 

kunde uppkomma och sprida sig och att detta skulle beaktas. Regeringen vidhöll även att ett 

potentiellt säkerhetshot fortfarande fanns i den storskaliga terrorismen och att man inte kunde 

utesluta terrorhandlingar i närområdet eller på svenskt territorium. Regeringen bedömde att 

risken för att Sverige utsattes för ett enskilt väpnat anfall var mycket liten och att den skulle 

vara det inom överskådlig tid. Man menade dock att närområdets roll i allt högre grad 

förändrades där Rysslands intressen i Arktis och Östersjön hade ökat. (Prop 2008/09:140, 

2009, sid 29). 

Man menade vidare att Ryssland var ett land med stormaktsambitioner och att landets tröskel 

för att bruka våld mot närliggande stater hade sänkts. Detta omfattade dock inte 

medlemsstater i EU eller NATO då konsekvenserna för ett sådant agerande ansågs vara för 

stora för Rysslands del. Ryssland bedömdes också ha ökat sin konventionella militära 

kapacitet och reformationen av de ryska stridskrafterna skulle fortsätta med ett fokus på lätta 

och rörliga förband. Rysslands innehav av kärnvapen samt dess tillbakadragande ur olika 

nedrustningsavtal ansågs vara ytterligare anledningar till oro (Ibid, sid 30).  

För att stödja den fortsatta utvecklingen av den svenska försvarsförmågan redovisade 

Försvarsmakten sin perspektivstudie i januari 2010 och studien omfattade bland annat en 

utförlig omvärldsbedömning av de kommande fyra åren. Sveriges närområde bedömdes i hög 

grad påverkas av Rysslands vilja att återta tidigare säkerhetspolitiska positioner från 

Sovjettiden genom att förstärka bilden av landet som en stormakt. Sveriges säkerhetssituation 

bedömdes påverkas av förhållandet mellan de europeiska staterna, USA och Ryssland där 

ekonomiska och militära påtryckningar kunde riskera att användas mot Sverige. Sveriges 

militära hot i närområdet bedömdes främst bestå i indirekta effekter av en begränsad konflikt 

mellan Ryssland och en före detta sovjetisk satellitstat (Försvarsmakten 2010, sid 50f).  

2013 gav Riksdagens försvarsberedning sitt svar på det utredningsunderlag som den svenska 

regeringen hade givit beredningen inför försvarsbeslutet 2014. Beredningen slog fast att den 

säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet var viktig för Sveriges del och att ett ökat 

ekonomiskt intresse för Barentsområdet och Östersjön hade kunnat skönjas. Rysslands 
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investeringar i hamnfaciliteter kring Finska viken samt landets beroende av handelsvägar till 

sjöss genom Östersjön ansågs vara ett exempel på Östersjöns ökade strategiska värde 

(Försvarsberedningen, 2013, sid 219).  

Försvarsberedningen berörde även den säkerhetspolitiska situationen i relation till Ryssland 

och landets agerande i Georgienkonflikten 2008. Ryssland bedömdes ha en ökad förmåga och 

politisk vilja att använda militärt våld i sitt närområde men att denna vilja och förmåga var 

avhängig Rysslands olika strategiska intressen och kunde variera i takt med tiden. Likväl 

ansågs landets auktoritära utveckling vara bekymrande och tillsammans med Rysslands 

kraftiga militära upprustning bedömde beredningen att den säkerhetspolitiska osäkerheten 

hade ökat sedan 2007. Beredningen drog slutsatsen att ett militärt angrepp i närområdet inte 

var möjligt utan att omfatta ett flertal länder och ett enskilt riktat militärt anfall mot Sverige 

ansågs vara osannolikt de närmast kommande åren. Beredningen menade dock att de senaste 

årens säkerhetspolitiska förutsättningar hade påverkats så att det inte gick att utesluta risken 

för att vissa typer av militära medel och maktdemonstrationer kunde användas i Sveriges 

närområde (Ibid, sid 221).  

I Försvarsmaktens perspektivstudie från 2013 bedömer myndigheten att en förändrad militär 

balans hade kunnat identifieras. Rysslands militära upprustning och förändrade 

utrikespolitiska inriktning ansågs vara en betydande grund till denna förändring och landets 

stormaktsambitioner bedömdes kunna få såväl direkta som indirekta effekter på Sveriges 

säkerhet. I närområdet bedömdes de europeiska staterna ha minskat sin förmåga att verka i 

närområdet med anledning av deras deltagande i omfattande internationella engagemang där 

insatsen i Afghanistan räknades till det främsta. Försvarsmakten menade att flera europeiska 

stater hade genomfört och fortsatte att genomföra nedskärningar i sina försvarsbudgetar utan 

att förankra detta med övriga medlemsländer i EU eller NATO. Detta, tillsammans med 

USA:s framväxande åtaganden i Stilla havet och delvisa militära tillbakadragandet från stora 

delar av Europa, ansågs få konsekvenser för Sveriges säkerhetssituation (Försvarsmakten, 

2013, sid 14f). Sveriges närområde bedömdes dessutom vara av stor strategisk betydelse och 

att denna betydelse hade ökat över åren. För Sveriges del bedömdes de militärstrategiska 

konsekvenserna vara att landet kunde utsättas för större påtryckningar med militära och 

ekonomiska medel där hot om våld inte kunde uteslutas. Försvarsmakten menade även att den 

utländska underrättelseverksamheten utgjorde ett potentiellt hot men att den militära hotbilden 

mot Sverige var relativt låg (Ibid, sid 21).  
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I mars 2014 fick Försvarsberedningen uppdraget att komplettera 2013 års rapport ”Vägval i 

en globaliserad värld” med anledning av Rysslands intervention på Krimhalvön och 

konflikten i östra Ukraina. Resultatet av denna komplettering blev den helt nya 

försvarspolitiska rapporten ”Försvaret av Sverige- starkare försvar för en osäker tid” 

(Försvarsberedningen, 2014, sid 6). 

I rapporten bedömde beredningen att säkerhetssituationen i Sveriges närområde hade 

förändrats drastiskt och att anledningen till detta var Rysslands användande av militära medel 

för att intervenera i ett sedan flera månader oroligt Ukraina. Beredningen ansåg att Ryssland 

använde samtliga redskap, inklusive militära styrkor, för att stärka sin stormaktsställning på 

bekostnad av närliggande europeiska stater. Rysslands framtida agerande bedömdes som 

mycket oförutsägbart och kopplades till landets militära agerande i Georgien 2008. Ett direkt 

anfallshot mot Sverige ansågs inte finnas men beredningen slog fast att ett sådant hot kunde 

uppstå i den nära framtiden. Vid sidan om detta antogs militära medel kunna användas som 

maktmedel i Sveriges närområde eller direkt riktat mot Sverige. Beredningen menade även att 

en konflikt i närområdet hotade att omfatta ett flertal europeiska stater och sprida sig i 

omfattning (Ibid, sid 19). 

 

Samhällsviktig verksamhet 

 

2009 redovisade MSB det svenska samhällets beredskapsförmåga i en krissituation för det 

föregående året. Livsmedelsberedskapen behandlades inom ramen för samhällsviktig 

verksamhet, ett område som bedömdes vara mycket eftersatt med hänseende till såväl 

planering som praktiska förutsättningar. Ledsagande för arbetet och samordningen gällande 

krisberedskapen skulle utgöras av ansvarsprincipen. Vid sidan om Livsmedelsberedskapen 

hade flera inventeringar gjorts under 2009 för att uppnå snabb operativ effekt inom 

myndighetens ansvarsområden. Detta inkluderade stöd till kommuner och landsting för att 

förbättra sina ledningsplatser och ansluta dessa till Försvarsmaktens telenätverk. Inom ramen 

för Försvarsmaktens beredskapsövning ”Dagny II” stod MSB för samordning mellan 

Försvarsmakten och civila myndigheter och fick därtill möjlighet att pröva sin fältförmåga 

(MSB, 2009, sid 33). Under 2009 genomförde MSB även en nationell inventering av 

befolkningsskyddet och nya riktlinjer drogs upp för vidmakthållandet och nybyggnationer av 
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skyddsrummen. MSB bedömde att detta arbete skulle öka tillgängligheten på användbara 

skyddsrum i landet (Ibid, sid 34).  

Under 2010 planerades den samhällsviktiga verksamheten utvecklas inom ramen för en ny 

nationell krishanteringsstrategi som skulle vara vägledande för MSB:s framtida arbete samt 

det arbete som övriga aktörer inom krisberedskapen skulle bedriva. Detta grundade sig i ett 

regeringsbeslut från april 2010 i vilket MSB ålades uppgiften att tydliggöra den 

samhällsviktiga verksamheten genom att identifiera de aktörer som skulle beröras av en 

krissituation och vilken infrastruktur som var central för att dessa aktörer skulle kunna vara 

verksamma i en sådan situation. Regeringen beslutade också att MSB skulle göra en tydlig 

distinktion mellan fredstida vardagsolyckor och den reella krisberedskapen (Regeringen, 

2010). 

Den strategi som MSB hade aviserats för 2010 kom att bli färdig under 2011. I denna ansågs 

energiförsörjningen, finansiella tjänster, socialförsäkringar, handel och industrin, sjukvården, 

information och kommunikation, försörjning av livsmedel och vatten, ledningen, transporter 

och skyddet av alla dessa områden vara de primära verksamhetsområdena för MSB:s 

krisplanering (MSB, 2011, sid 21). Som en del av den nya strategin föreslogs det även att 

själva infrastrukturen skulle knytas an starkare till verksamheten och att myndigheten på så 

sätt skulle kunna bedriva krisplanering samt utveckla mer praktiska förutsättningar för det 

fysiska skyddet för de områden som bedömdes vara av vikt för samhällets fortsatta funktion. 

Strategin föreslogs vidare bygga på en bred hotbild men MSB betonade även att dessa 

hotbilder kunde komma att förändras och var svårförutsägbara (Ibid, sid 30). Efter ett par års 

studier påbörjade MSB 2011 en grundläggande planering för ett nytt civilt försvar och arbete 

pågick under 2011 och 2012 för att med mindre ekonomiska medel stärka det förebyggande 

skyddet av samhällsviktig verksamhet. Detta gällde särskilt områdena kommunikation och 

transport (MSB, 2013, sid 22).  

Under 2013 fick MSB i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna till en stärkt 

krisberedskap och en planering för ett upprättande av ett mer omfattande civilt försvar. Tre 

primära huvudområden skulle inkluderas i undersökningen och regeringen definierade dessa 

som följande: 

-hur arbetet inom samverkansområdena enligt förordningen 2006:942 om 

krisberedskap och höjd beredskap bedrivs och kan utvecklas med avseende 
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på de i förordningen angivna bevakningsansvariga myndighetens planering 

och andra förberedelser inför höjd bereskap 

-förutsättningarna för statliga myndigheter att lämna stöd till 

Försvarsmakten inom ramen för arbetet med totalförsvaret, samt 

-hur planeringsansvaret inom områdena samhällets krisberedskap och civilt 

försvar bedrivs och kan utvecklas med fokus på samverkan mellan de 

berörda myndigheterna och Försvarsmakten. 

(Regeringen, 2013)  

 

Under 2014 kom MSB att avlämna en rapport för det arbete som hade genomförts utifrån det 

uppdrag regeringen hade ålagt myndigheten 2013. MSB menade att möjligheterna för de 

ansvariga myndigheterna att bedriva samhällsviktig verksamhet i en höjd beredskapsnivå var 

mycket begränsad. Planeringen för den samhällsviktiga verksamheten hade genomförts i en 

begränsad skala och MSB hade en låg förmåga att hantera dessa kritiska områden i en 

krigssituation. Myndigheten bedömdes sakna resurser för att verka operativt tillsammans med 

andra myndigheter då resurser för att utföra operativt arbete hade avvecklats. Samarbetet med 

Försvarsmakten bedömdes som nära obefintligt och MSB ansåg att ett utvecklat stöd till 

försvarsmyndigheten skulle kräva en högre nivå av samverkan och ett påbörjat deltagande 

från Försvarsmaktens sida i MSB:s övningar. Möjligheterna för andra aktörer som 

länsstyrelser, kommuner och privata aktörer att delta i MSB:s krisplanering ansågs inte finnas 

och näringslivet bedömdes vara en särskilt viktig partner gällande den samhällsviktiga 

verksamheten (MSB, 2014,sid 6). Utifrån detta föreslog myndigheten följande målsättningar 

för det framtida civila försvaret: 

Målet för det civila försvaret är att: 

 värna civilbefolkningen 

 säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, och 

 Bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår 

omvärld 

(MSB, 2014, sid 4) 
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I MSB:s årsredovisning för 2014 meddelade myndigheten att arbetet med krisplaneringen 

hade fortsatt med ett ökat fokus för de samhällsviktiga verksamhetsområdena inom ramen för 

civil försvarsplanering. Myndigheten rapporterade även att flera av dess funktioner hade fått 

testas skarpt i samband med den stora skogsbranden i Västmanland. Utifrån erfarenheter med 

denna händelse ansåg MSB att samverkan med frivilliga försvars- och 

civilförsvarsorganisationer skulle utökas. Myndigheten förklarade att detta skulle göras med 

anledning av de framgångar som den frivilliga verksamheten hade haft under skogsbranden 

(MSB, 2015, sid 34).   

Som en del av underlaget för försvarsbeslutet 2015 lämnade MSB i december 2014 ett förslag 

på en fortsatt inriktning av den samhällsviktiga verksamheten. MSB bedömde att den samlade 

kris- och krigsviktiga verksamheten inom ramen för det civila försvaret skulle baseras och 

inordnas i området samhällsviktig verksamhet. Förberedelser skulle vidtas för att säkra de 

resurser och aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet vilket inkluderade skydd av en 

sammanhängande och tillförlitlig försörjningskedja i krigstid (Ibid, sid 5). MSB menade även 

att en fortsatt inriktning av verksamheten skulle omfatta ett utvecklat informationsskydd där 

en ny psykologisk försvarsförmåga återupprättas och administreras av MSB. På detta sätt 

skulle myndigheten kunna öka skyddet av kommunikation, informationsdelning och 

samverkan med såväl andra aktörer som civilbefolkningen. För att åtgärda de brister som 

fanns för det krigstida skyddet av den samhällsviktiga verksamheten föreslog MSB att 

resurser skulle avsättas för att förbereda försörjningen av livsmedel, bränsle och mediciner 

och att en mer motståndskraftig infrastruktur för transporter skulle skapas. 

Telekommunikationen skulle stärkas och i vissa fall skulle en utbyggnad av skyddade 

ledningsplatser utvecklas. På samma sätt skulle befolkningsskyddet utvecklas genom att äldre 

skyddsrum skulle återställas och nya uppföras. Elförsörjningen bedömdes kunna utvecklas 

men ansågs kunna bibehållas utan allt för drastiska åtgärder (Ibid, sid 46).  

Analys 

 

I denna undersökning har en inte obetydlig mängd empiri insamlats och sammanställts för att 

utgöra underlag för en fortsatt analys. Empirin har indelats i två tidsperioder som i denna del 
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kommer att beröras djupare med hjälp av teoretiska perspektiv av relevans för 

undersökningsområdet. 

 

Under åren 2004 fram till konflikten i Georgien och det efterföljande försvarsbeslutet 2009 

var hotbilden i närområdet nära frånvarande där riskerna för konventionella militära hot var 

mycket låga. Då hotbilden bedömdes vara dämpad utgick Sveriges säkerhet från ett liberalt 

säkerhetsperspektiv som byggde de stabila internationella samarbetsformerna som landet var 

en del av och ett tydligt exempel på ett sådant samarbete var den Europeiska unionen 

(Sheehan, 2005, sid 27). Hotbilden bedömdes istället bestå i asymmetriska hot i formen av 

storskaliga terrorhandlingar, organiserad brottslighet och effekterna av statsförfall vilket 

kunde påverka Sverige inom ramen for landets internationella samarbeten. Ett exempel på den 

militära säkerhetens frånvaro i hotbildsbedömningarna var antagandet att Sovjetunionens fall 

också medförde ett slut på den konventionella militära hotbilden i närområdet och att den 

svenska försvarsförmågan inte längre skulle dimensioneras utifrån militär säkerhet (Buzan, 

1998, sid 57).   

Utifrån den dämpade hotbilden kom den samhällsviktiga verksamheten under tiden mellan 

2004 och 2009 att i allt större utsträckning handla om nya säkerhetsutmaningar som 

naturkatastrofer, terrorhandlingar och organiserad brottslighet (Sheehan, 2005, sid 46f). Dessa 

utmaningar skulle främst komma att bemötas med informationssäkerhet, IT-satsningar och 

handledningsarbeten. Fysiska skyddsförmågor i form av infrastruktur och 

samverkansutrustning avvecklades och planeringen utgick primärt från att informera och 

riskberäkna olyckor i fredstid istället för en samordnad krisplanering byggd på tydligt 

definierade prioriterade verksamhetsområden. Denna utveckling bär tydliga drag av den 

förändring som skedde under 1990- och 2000-talen gällande den bredare hotbilden (Ibid). De 

områden som bedömdes vara prioriterade av KBM var främst av teknisk natur som 

cybersäkerhet och kommunikationssäkerhet.  

En förändring av verksamheten kom att ske genom regeringens beslut att avveckla KBM och 

utveckla en ny myndighet. Detta fick effekten att krisberedskapen blev mer greppbar dock till 

priset av ytterligare ekonomiska reduktioner och effektiviseringar. En viktig skillnad mot 

tidigare var att den samhällsviktiga verksamheten definierades och bedömdes bestå i el-, 

vatten- och livsmedelsförsörjningen, transportnätverket, kommunikation och 

informationssäkerhet samt den samordnade ledningen av dessa områden. Utifrån detta går det 
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se att vissa ekonomiska områden i formen av försörjningsystemet, transportnätverket och 

viktiga IT-system ansågs vara skyddsvärdiga. På samma sätt går det att se att 

informationssäkerheten var ett prioriterat område. Alla dessa verksamhetsområden är centrala 

ur ett säkerhetsekonomiskt perspektiv då de är av avgörande betydelse för landets ekonomiska 

funktioner. Utan transporter kan inte handel eller förflyttning av viktiga resurser ske och med 

utslagna IT-system påverkas finansiella system och en stor del av samhällets fredstida 

kommunikation (Ibid, sid 70f). Inriktningen var fortfarande att möta icke-militära hot som 

naturkatastrofer och brottslighet samt en viss grad av asymmetriska militära hot där terrorism 

fortfarande bedömdes som det mest påtagliga. Dessa skulle alltså hindras från att påverka 

tidigare nämnda samhällsfunktioner och därmed undvika ett sammanbrott av landets 

ekonomiska funktioner samt försörjning (Buzan, 1998, sid 102).  

Under perioden 2009 till 2014 kom den upplevda hotbilden att tolkas utifrån ett mer realistiskt 

säkerhetsperspektiv vilket exemplifieras av att hotbilden i allt större utsträckning tangerade 

den nationella säkerheten De militära hoten bedömdes också i högre grad bestå i 

konventionell militär förmåga i Sveriges närområde där.  De säkerhetspolitiska 

bedömningarna kom även i allt högre grad att ta hänsyn till maktbalansen och styrkerelationen 

mellan NATO och EU samt Ryssland (Sheehan, 2005, sid 13). Hotbildsbedömningarna 

hänvisade denna utveckling till konflikten i Georgien som belyste Rysslands konventionella 

militära förmåga och det skifte som hade skett från ett tidigare mer liberalt säkerhetstänkande 

till ett byggande på militär makt och handlingsförmåga. Tidigt under perioden kom den 

samhällsviktiga verksamhetens planeringsförutsättningar att förändras genom MSB:s ökade 

grad av krisplanering och förberedelsearbete för infrastrukturellt skydd. MSB kom också att 

minska sitt fokus på den tidigare dimensionerande hotbilden i form av asymmetriska hot och 

icke-militära kriser genom att för första gången på många år stödja de lokala myndigheternas 

krisplanering (Buzan, 1998, sid 27). Ett trendbrott i hanteringen av den samhällsviktiga 

verksamheten går också att skönja i MSB:s återupprättade av stöd till lokala ledningsplatser 

och förberedelser för vissa fysiska skyddsåtgärder som till exempel renovering och 

nyöppnade av skyddsrum. Under 2009 kom MSB också att genomföra en stor operativ 

samverkansövning inom ramen för Försvarsmaktens beredskapsövning, en övning som saknar 

motstycke under perioden 2004 till 2009 vad avser samverkan med andra myndigheter, 

krisberedskap i ett konfliktscenario och prövande av myndighetens fältmässiga förmåga.   

Från och med 2010 och utvecklingen av en nationell krishanteringsstrategi identifierades ett 

flertal områden som en del av den samhällsviktiga verksamheten. Intressant nog omfattar 
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denna ett mycket brett spektrum av områden som berör såväl finanssektor som 

produktionssektorn. De finansiella tjänsterna skulle nu i högre grad inlemmas i 

krisberedskapen för att skapa en typ av ekonomisk säkerhet och skydd mot avbrottsstörningar 

från industrierna och energiproducenterna skulle delvis avhjälpa avbrott i försörjningen av 

strategiska råvaror (Strange, 1988, sid 80f). Andra betydelsefulla områden som berördes av 

strategin var information och kommunikation vilket kan anses vara viktiga med hänseende till 

informationens vikt som ett maktmedel i såväl ekonomiskt som säkerhetsperspektiv. Den som 

besitter kontrollen över informationen kan i hög grad styra utvecklingen till sin egen fördel 

och till andras nackdel och det är således ett mycket viktig redskap i ett säkerhetsskapande 

sammanhang (Ibid, sid 121f). Åren 2009 och 2010 visar med andra ord på MSB:s inriktning 

mot att skapa en grad av strukturellt övertag i samtliga av de fyra samhälleligt viktiga 

områden i form av säkerhet, produktion, information och finanser med avseende på 

ekonomisk säkerhet Ibid, sid 30).   

Från 2011 kom MSB:s strategi att tillvaratas utifrån ett betydligt mer realistiskt 

säkerhetsperspektiv där den samhällsviktiga verksamheten tydligare skulle inordnas i ett 

civilförsvar som en del av Sveriges totalförsvar. Denna realistiska inriktning tog ett ytterligare 

utvecklingssteg i och med MSB:s nya uppdrag att utreda och förbereda ett mer omfattande 

civilförsvar samt de åtgärder som planerades att vidtas som en del av denna utveckling. Efter 

Rysslands intervention i Ukraina och efterföljande deltagande i kriget i Donbass kom det 

teoretiska planeringsarbetet att ackompanjeras av ett antal planerade stora praktiska 

förberedelser vilket MSB önskade skulle genomföras som en del av det nya försvarsbeslutet 

under 2015. Dessa förberedelser var tydligt inriktade på ett krigsscenario där samtliga kritiska 

verksamhetsområden i det nya civila försvaret skulle anpassas för att kunna verka under 

förhöjd beredskap. Tidigare alternativa och breda hotbilder var nu ersatta av en tydlig målbild 

byggd på militär säkerhet genom fysiskt skydd, ett förstärkt informationsskydd genom 

återupprättandet av ett psykologiskt försvar och samverkan med Försvarsmakten. Det civila 

försvaret skulle därmed utformas utifrån en konventionell hotbild till en del bestående av 

konventionella militära medel och hot mot den nationella säkerheten (Sheehan, 2005, sid 11).   

Avslutning 

Slutsatser och reflektion 
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Kriget i Georgien kom att ha inverkan på den upplevda hotbilden under perioden 2009 till 

2014 vilket i sin tur resulterade i nya försvarspolitiska förutsättningar. Kriget kom att utgöra 

en bekräftelse på de farhågor som hade funnits i försvarsberedningen och i regeringen 

gällande Rysslands mer offensiva säkerhetspolitiska inriktning. Försvarsbeslutet 2009 kom till 

stor del att beröra Rysslands roll med avseende på den säkerhetspolitiska utvecklingen i 

Sveriges närområde. Detta märks särskilt på beredskapsplaneringen tiden efter konflikten i 

Georgien där MSB inriktar arbetet med den samhällsviktiga verksamheten utifrån en svårare 

säkerhetskontext. Detta exemplifieras genom myndighetens hastiga satsningar på skyddet av 

den samhällsviktiga verksamheten, prövningar av dess operativa förmåga samt den ökade 

samverkan med Försvarsmakten. Trots detta saknas några riktigt drastiska praktiska 

förändringar i MSB:s verksamhet under åren direkt efter konflikten i Georgien då betydande 

förändringar i myndighetens doktriner sker men få skyddshöjande åtgärder vidtas.  

Denna undersöknings resultat visar istället på att konflikten i Georgien utgjorde ett visst 

doktrinellt trendbrott men att den samhällsviktiga verksamheten successivt har inriktats mot 

att verka i svårare säkerhetsmiljöer mellan åren 2009 och 2014 vilket mot periodens slut 

slutligen definieras som höjd beredskap i ett krigsläge. Intressant nog framgår det av 

resultaten att den säkerhetspolitiska utvecklingen i samband med Rysslands intervention i 

Ukraina kan ha haft en avgörande betydelse för den samhällsviktiga verksamhetens 

utformning då ett utvecklat civilförsvar samt ett psykologiskt försvar med tillhörande 

infrastrukturella satsningar görs som ett led i en försvarspolitik utformad utifrån en förändrad 

och större hotbild i Sveriges närområde.     

Ett mål med denna undersökning har varit att belysa det svenska totalförsvarets civila delar 

och dess utveckling under de senaste tio åren. Resultaten har visat på att svårigheterna att 

möta säkerhetshot är stora då gårdagens utmaningar inte nödvändigtvis behöver vara 

desamma som de som nu råder. En problematik finns också att utveckla verktyg för att möta 

de hot som kan tänkas uppkomma. Även om denna undersökning har visat på en allt ökande 

grad av militära säkerhetsbehov utesluter detta inte på något sätt mer asymmetriska hot i 

exempelvis cyberrymden eller genom informationskrigföring. Att skydda det civila samhället 

med dess otaliga näringsgrenar som alla har olika metoder för sina respektive verksamheter är 

därför en utmaning som på inget sätt kan kallas liten. Likväl visar denna undersökning på att 

åtgärder kan vidtas med rätt vilja, planering och framförallt stöd till samhällets olika aktörer. 

Att detta nu också har börjat genomföras i större skala i Sverige borgar för en högre grad av 

ekonomisk säkerhet och på så vis även en högre totalförsvarsförmåga.  
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