
SAMHÄLLSSÄKERHET

Nr. 10

Anders Danielsson, generaldirektör på Säkerhetspolisen: 
Hur ska vi kunna göra det okända känt? Det som hände vid Drottning-

gatan föranleder oss själva att fundera över om det hade kunnat förutses.
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Februari 2011
Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus

Säkerhet till havs
Militära fartyg av 
svenskt stål på 
piratjakt i Afrika

Krisberedskap
Hur väl rustat är 
Sverige för en 
tänkbar katastrof?

HÅKAN NILSSON, FARTYGS-
CHEF HMS CARLSKRONA 
UNDER OPERATION ATALANTA, 
INSATSEN I ADENVIKEN
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UTMANINGAR

Samarbete skyddar Sverige

Vi har upplevt naturkatastrofer både i Sverige och ut-
omlands, vi har upplevt terroristdåd både i Sverige och 
utomlands. Vem skyddar oss och med vad skyddar 
vi oss mot detta. 

H
ur skall man för-
bereda sig för den 
här typen av hot. 
Kan vi lägga hela 
ansvaret på myn-
digheterna och 
förvänta oss att 

det löser sig? Nej, ansvaret är ge-
mensamt för oss alla men myndig-
heten är oftast genomföraren av 
insatsen.

Min tanke är inte att fördjupa 
mig i varför saker händer, varför 
det sker terrorattentat i vårt land. 
Det finns människor som är bätt-
re skickade än jag att svara på den 
frågan. Inte heller skall vi här för-
söka förklara varför naturkatastro-
fer sker utan vi skall reflektera mer 
över vad vi kan göra för att ha de 
rätta produkterna och tjänsterna 
för att skydda och säkerställa våra 
samhällsfunktioner. 

Civil säkerhet
Vi talar således om civil sä-
kerhet. Sedan urminnes tider 

en av grunderna till varför vi som 
individer går samman och skapar 
ett ”samhälle”, det vill säga hjälps 
åt att göra livet bättre och skydda 
mot hot och faror. 

I detta sammanhang får vi ac-
ceptera att Sverige är ett litet land 
med begränsade resurser att mö-
ta de växande utmaningarna som 
kan komma att påverka det civila 
samhällets grundläggande funk-
tionalitet. 

Jag har fått frågan hur det kan 
komma sig att ett så litet land som 
Sverige har förmågan att vara så 
pass framstående på många om-

råden. Jag brukar då svara att vi 
inte har råd att misslyckas. När vi 
väl får fram en produkt måste den 
fungera, vi har inte alltid resurser 
att börja om från början. 

Samla kompetensen
Men hur når man då dit? Det 
gör man genom att samarbe-

ta. Samarbetet mellan myndighe-
ter, forskning och universitet samt 
industri är nyckeln till framgång. 
Som företrädare för SACS – en 
branschorganisation för svenska 
företag inom civil säkerhet ser jag 
hur stor den samlade kompeten-
sen inom området är i Sverige. 

Många av våra medlemsföretag 
satsar årligen stora summor på 
forskning och utveckling av både 
produkter och tjänster inom civil 
säkerhet. Andra företag har inte 
den ekonomiska styrkan att sat-
sa lika mycket på utveckling men 
har kanske en eller flera produkter 
som fyller viktiga funktioner inom 
området. Men för att komma vi-
dare så krävs att vi från industrin 
också får veta vad samhället, myn-
digheterna, behöver. Varför uppfin-
na saker som inte efterfrågas bara 
för att det verkar bra? Det är därför 
det här samarbetet är så viktigt

SACS arbetar därför nu med att 
skapa en mötesplats för vad som 
kallas ”trippel helix” – myndighe-
ter, akademin och industrin. Av-
sikten är att vi, TrippleHelix, skall 
träffas regelbundet för att utbyta 
tankar och idéer om vilka hot som 
är väsentligast i dag och i morgon 
och hur dessa kan mötas på bästa 
sätt med kunskap, produkter och 

tjänster. För att företagen inom  
Civil Säkerhet skall kunna utveck-
las på bästa sätt skulle vi önska att 
de ansvariga myndigheterna i Sve-
rige, på samma sätt som DHS – De-
partement of Homeland Security i 
USA, kunde ta fram en tydlig ”öns-
kelista” över vad som behövs eller 
saknas för att kunna möta dagens 
och morgondagens hotbilder. 

Vi behöver i tid veta vilka ”capa-
bility gaps” (förmågegap) som finns 
för att kunna tala om hur man kan 
fylla dem. Genom samarbete mel-
lan industrin, industrins bransch-
organisationer samt myndigheter 
skulle vi bli så mycket effektivare 
vilket i sin tur sparar pengar. 

Det lönar sig
Inom våra medlemsföretag 
finns idag teknik och produk-

ter som är viktiga ingredienser i 
system för ökad civil säkerhet och 
rent nationalekonomiskt vore det 
också bättre genom att vi lättare 
skulle skapa referensobjekt när vi 
säljer till våra egna myndigheter. 
Referensobjekten är viktiga för in-
dustrin i vår marknadsföring in-
ternationellt. 

När andra länders myndigheter 
ser att Sverige köper produkter och 
tjänster av sin egen industri och 
inte från andra länder ger det trots 
allt en signal att det är bra och pris-
värda produkter. Det kommer då 
att ge Sverige en bättre bytesbalans 
vilket innebär bättre ekonomi. Låt 
oss satsa på Aktiebolaget Sverige 
och öka samarbetet mellan myn-
digheter, forskning och universi-
tet samt industrin. Det lönar sig.

”Arkitekturbaserad 
harmonisering är 
grunden för inter-
operabilitet.”

Mikael 
Hagenbo
Överstelöjtnant, 
ansvarig för arki-
tekturfrågor vid 
Försvarsmaktens 
Högkvarter
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Nya säkerhetshot i mobilen 4
Nyare mobiltelefonmodeller liknar allt 
mer datorer, det gör oss känsligare för 
cyberhot av olika slag.

Samhällsstöd 20
Hemvärnets viktigaste uppgift är att  
ge samhällsstöd i krissituationer, till  
exempel vid översvämningar och skogs-
bränder.

Gustaf-Wilhelm Hellstedt
Ordförande Swedish Association of Civil 
Security (SACS)

TrippleHelix

1
Vi måste förstärka dialogen 
mellan utförande myndig-

heter, akademi och industri och 
finna formen för en effektiv mö-
tesplats.

Ändra regelverken

2
Förenkla och underlätta för 
små och medelstora företag 

att söka och delta i de statliga 
forskningsprogrammen inom 
området. 

Öka standardarbetet

3
För att effektivt kunna hjäl-
pas åt inom landet och mel-

lan olika länder med insatser i 
samband med naturkatastrofer 
och terroristdåd är det viktigt att 
produkterna och tjänsterna som 
ska användas fungerar tillsam-
mans.
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Ett verklighetsnära och åtgärdsinriktat kriminologiprogram finns i Malmö

 STUDENTEN ERBJUDS möjlighet att utveckla 
förmåga till analys, planering och utvärdering av brotts-
lighet och andra närliggande problem.

FOKUS LÄGGS PÅ brottspreventivt arbete och 
förståelse för samverkan mellan olika myndigheter och 
yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som 
kommer i kontakt med kriminologiska problem och 
frågeställningar.

EFTER UTBILDNINGEN kan man arbeta på en rad 
olika arbetsplatser som utredare, analytiker, rådgivare i 
brottspreventiva frågor eller prevention av alkohol och 
drogmissbruk. 

ARBETSPLATSER där en kriminolog kan vara 
verksam är till exempel Polisen, landets kommuner och 
brottsförebyggande råd, Brottsförebyggande rådet, 
Ungdomsstyrelsen och Kriminalvården.

SÖK TILL KRIMINOLOGIPROGRAMMET, 180 hp
Sista ansökningsdag är 15 april 2011
Läs mer på www.mah.se/kriminologi



08-753 60 30
www.boonedam.se
info@boonedam.se

Krisberedskap genom
simuleringsbaserad 

scenarioanalys

ISD TECHNOLOGIES
www.isd.se

ISD Technologies är ett svenskt systemut-

vecklings- och tjänsteföretag med fokus på 

lösningar för professionell träning av operatö-

rer och beslutsfattare i krävande situationer.
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Iphone, Android och andra ny-
are mobiltelefonmodeller liknar 
allt mer datorer och används ock-
så mer och mer till att surfa med. 
Det är en bekväm lösning för den 
som vill vara mobil, men det gör 
oss också känsligare för cyberhot 
av olika slag. 

Tillverkarna har inte heller fun-
derat särskilt mycket över säker-
heten utan i stället fokuserat på att 
telefonerna ska vara funktionella 
och användarvänliga. 

Eftersatt säkerhet
Fram till ganska nyligen var det in-
te många som tog notis om att sä-
kerheten var eftersatt och de fl esta 
telefoner är helt oskyddade.

– Många företag som har ett 
bra skydd i datornätverket har 
helt bortsett från behovet av att 
skydda sina mobiler, berättar Åsa 
Schwarz, informationssäkerhets-
konsult på Cybercom. Det har gjort 
dem till ett lätt byte för brottsling-
ar som är ute efter information av 
olika slag.

Cyberhoten för mobiler kan se 
ut på många olika sätt, precis som 

för datorer. Dels fi nns det förstås 
ett gäng virus som bara ställer till 
elände, men det är långt ifrån det 
värsta hotet, menar Åsa.

– Spionprogram för mobiler blir 
allt vanligare, säger hon. En del av 
dessa söker efter känslig informa-
tion som fi nns i mobilen, mail till 
exempel. Nyligen cirkulerade ett 
kinesiskt virus som letade rätt på 
privat information i mobiltelefo-
nerna och skickade denna vidare 
med sms.

Din iPhone kartlägger dig
Cyberhoten som tidigare mest var 
irriterande virus har alltså mer och 
mer blivit ett sätt för brottslingar 
att tjäna pengar. 

Iphone lagrar också i stort sett 
allt du företar dig och den som 
skaff ar sig tillgång till din mobil 
kan ta del av såväl dina tangent-
tryckningar som uppgifter om vil-
ka master du varit i närheten av 
och vid vilken tid, vilket har gjort 
det lättare att kartlägga någons liv 
utifrån mobilen. 

Naturligtvis fi nns det sätt att 
skydda sig. Åsa Schwarz brukar till 

att börja med rekommendera fö-
retag att standardisera sina mobi-
ler. Begränsar man sig till en eller 
två modeller blir det bra mycket 
lättare att hitta säkerhetslösning-
ar som fungerar och naturligtvis 
ska dessa inställningar vara gjorda 
innan de anställda får sina mobiler 
i handen på samma sätt som alla 
datorer brukar vara färdigkonfi gu-
rerade innan de tas i bruk. 

De fl esta företag som tillverkar 
antivirusprogram och brandväg-
gar för datorer ger även ut versio-
ner för mobiltelefoner. Mail går att 
kryptera, både på nätet och i själva 
mobilen, vilket är en säkerhet om 
den skulle bli stulen. En annan lös-
ning för att minimera skadan vid 
stöld är att man bara kommer åt 
mailen under det senaste dygnet 
via mobilen. 

Sunt förnuft
Det finns också möjlighet att 
skicka en signal till en borttappad 
telefon som gör att den raderar sin 
information. 

– Men utöver alla dessa tekniska 
lösningar behöver man faktiskt ha 
en portion sunt förnuft också, sä-
ger Åsa Schwarz.  Man ska helt en-
kelt inte ladda hem applikationer 
och fi ler där man inte känner till 
innehållet.

Åsa
Schwarz
Informations-
säkerhetskonsult 
på Cybercom

FOTO: WWW.ASASCHWARZ.COM

SKYDDA DIG 
MOT HOTEN 
I MOBILEN

Fråga: Vågar jag läsa min 
företagsmail i mobilen, trots att 
den innehåller känslig informa-
tion?

Svar: Nej. Inte om du inte 
har ett fungerande skydd mot 
stöld, hackers och trojaner.

UNDVIK NYA 
SÄKERHETSHOT

1
TIPS

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Kitron är ledande inom 
elektroniktillverkning i Skandinavien 

Säkerhet kräver kvalitet 

Våra kunder levererar samhällssäkerhetsprodukter

www.kitron.com
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Styr- och reglersystemen för bygg-
nader, klimatanläggningar, dam-
mar och broar, med mera är inte 
designade för att fungera i nätverk. 
Därför är de ett enkelt byte vid en 
cyberattack. Vissa av dem är fort-
farande designade för att fungera 
med så gamla operativsystem som 
Windows 95. 

– Det är ganska lätt att manipu-
lera dessa system över nätet. På så 
sätt kan obehöriga gå in och stänga 
av viktiga funktioner i samhället, 
säger Henrik Thernlund, säker-
hetsskyddschef vid Fortifikations-
verket, som ansvarar för många 
skyddsvärda byggnader, bland an-
nat åt försvaret. 

Att sabotera klimatanläggning-
ar och andra styrsystem kan vis-
serligen tyckas vara en ganska be-
skedlig form av krigföring, men 
hotet bör ändå inte förringas. Dels 
kan det förstås vara ett sätt att de-
moralisera befolkningen. Om bro-
ar inte går att stänga, eller om tå-
gen hamnar på fel spår är det lätt 
att skapa osäkerhet i samhället. 
Dessutom kan dessa virus använ-
das i kombination med andra va-
pen så att de gör större skada.

– Genom att ta kommando över-
portarna till militära flyghangarer 

skulle fienden lätt kunna reducera 
våra möjligheter att försvara oss, 
säger Henrik Thernlund.

Även civila anläggningar kan ut-
göra stora hot om någon är ute ef-
ter att skada samhället. Det kan till 
exempel handla om att öppna en 
dammlucka och orsaka översväm-
ning. Nyligen råkade kärnkraft-
verk i Iran ut för en attack. 

– Tyvärr är det svårt att bevisa 
att man har blivit utsatt för den 
här typen av attack, säger Henrik 
Thernlund. Många gånger ser man 
ju bara att man har drabbats av nå-
gon form av tekniskt fel, berättar 
Henrik Thernlund.

Flera sätt att skydda sig
Men det finns förstås sätt att skyd-
da sig. Det allra bäst är att se till att 
dessa system är så lite uppkopp-
lade som möjligt. Andra sätt är att 
förse systemen med en egen kryp-
tering eller att ha dubbla system 
om ett skulle gå ned.

Andra typer av hot är så kalla-
de överbelastningsattacker. Det 
innebär att fienden infekterar en 
stor mängd datorer runt om i värl-
den som sedan på en given signal 
skickar ett meddelande eller ropar 
på en fil. Sveriges regering råkade 
ut för det för något år sedan då fle-
ra miljoner datorer samtidigt för-
sökte ladda ner en bild av Thomas 
Bodström. Den attacken gjorde att 
allmänheten inte kunde få viktig 
samhällsinformation via reger-
ingskansliets webbplats .

– Det här är hot som vi måste ta 
på allvar och säkra oss emot, säger 
Henrik Thernlund. Vi måste kunna 
vara säkra på att fienden inte kan 
angripa samhällsviktiga funktio-
ner med en enkel knapptryckning.

Virus hotar våra 
styrsystem

Henrik 
Thernlund
Säkerhetsskydds-
chef vid Fortifika-
tionsverket

FOTO: GRETA STRIDSMAN

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: Varför är det så vik-
tigt att skydda styr- och regler-
system från virushot?

Svar: Illasinnade kan  
orsaka stor skada genom att  
ta kontroll över dessa system.

EXEMPEL

SKYDDA DIN INFORMATION
De flesta företag som tillverkar 
antivirusprogram och brand-
väggar för datorer ger även ut 
versioner för mobiltelefoner.
FOTO: FOI

FRAMTIDENS CYBERHOT

Skydda känslig 
information

Virus, maskar och trojaner 
kommer ständigt i nya versioner. 
Det enda som är konstant är vår 
oförmåga att tro ont om någon.

– Varje ny generation dator-
användare måste lära sig vad 
som är ett säkert beteende, säger  
David Lindahl, forskningsin-
genjör på FOI, Totalförsvarets 
forskningsinstitut.

Modern teknik har ofta dato-
rer inbyggda i systemen. En van-
lig bil kan ha 70 olika datorer och 
det är ingen omöjlighet att skaf-
fa sig tillgång till dessa utifrån.

– Nyligen lyckades forskare i 
USA ställa in styrprogrammen 
för bromsarna så att ett av hjulen 
låste sig när bilen kom upp i en 
viss hastighet. Tråkigt nog mås-
te det ju ske ett visst antal olyckor 
innan dessa hot tas på allvar.

Hot mot persondatorer kan se 
ut på olika sätt och de farligaste 
är egentligen när någon inne på 
företaget avsiktligt eller oavsikt-
ligt för in skadliga koder i syste-
met. Eftersom de anställda har 
tillgång och rättigheter larmar 
inte systemet lika tidigt. Hoten 
uppstår ständigt i nya versioner 
och bästa skyddet är nog att lära 
de anställda vad som är rätt be-
teende i IT-miljö.

– Det måste finnas fungeran-
de säkerhetsrutiner, exempelvis 
för pengautbetalningar och folk 
måste lära sig att skydda den in-
formation som finns i mobiltele-
fonen, säger David Lindahl.

David 
Lindahl
Forsknings- 
ingenjör på FOI, 
Totalförsvarets 
forskningsinstitut

NYHETER I KORTHET
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TRYGGHET

Svensk hjälp 
vid krisarbete
När ett krig tar slut åter-
står ofta ett stort arbe-
te med att bygga upp en 
fungerande rättsstat. Fol-
ke Bernadotteakademin 
har fredsbevarande upp-
drag i en lång rad länder. 

– Att polisen och rättsväsendet 
fungerar är en förutsättning för 
en långvarig fred. Befolkningen 
måste kunna lita på samhället, 
säger Juri Laas, politisk rådgi-
vare och kommunikationsråd-
givare vid Folke Bernadotteaka-
demin.

Akademin finns på plats i 
bland annat Bosnien, Kongo, 
Irak och Palestina. Juri Laas 
arbetar för EU:s mission i Ko-
sovo där representanter för den 
svenska polisen, kriminalvår-
den och rättsväsendet hjälper 
till med att skapa en fungerande 
rättsstat. 

Utöver målsättningen att ska-
pa trygghet för befolkningen i 
dessa länder ligger det i västvärl-
dens egna intresse att engagera 
sig. De kriminella elementen är 
alltid snabba att dra fördel av att 
det finns konflikter. Trafficking, 
droghandel och annan krimi-
nalitet på Balkan får stora effek-
ter i hela Europa.  Dessutom har 
rättssamhället stor betydelse för 
ekonomin.

– Är samhället korrupt blir det 
svårt att locka utländska intres-
senter, berättar Juri Laas. Detta 
är en oerhört viktig insats för att 
främja utvecklingen.

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Where
safety 
comes 
first.

∙Utbildning
∙Träning
∙Forskning
∙Tjänster
∙Produkter

www.safety-rescue.se

Juri 
Laas
Politisk rådgivare 
och kommunika-
tionsrådgivare vid 
Folke Bernadotte-
akademin

Innan ambulansen anlänt fick en 
28-årig trebarnsmamma och en 
70-årig man andningsbesvär. När 
ambulansmännen kom in i buti-
ken föll även de ihop. Inom kort 
avlider alla. 

Polis och räddningstjänst kom 
till platsen samtidigt. Efter en 
kvart upptäcks en kemisk sub-
stans som sannolikt var orsaken 
till katastrofen. 

Över 6 000 personer evakuera-
des från varuhuset och många 
fördes till sjukhus med svåra and-
ningssymptom. Som mest deltog 
200 personer i räddningsaktio-

nen. Trots snabba insatser dog 55 
personer.

”Worst case-scenario”
Dessbättre är detta ett fiktivt sce-
nario. Men det är en del av den 
verklighet som klustret SRR ska-
par förutsättningar för att kunna 
hantera med rätt krisberedskap 
och utrustning.

– Harrods är ett ”worst case-
scenario” men alls inte orealis-
tiskt, menar Göran Nordin, vd 
för Järven AB i Örnsköldsvik. Det 
är ett av 30 företag i Safety and 
Rescue Region, ett kluster med 
bred kompetens inom bland an-
nat CBRNE1), krishantering och 
skogsbrandsbekämpning.  

I Harrodsscenariot handlade 
det om en kemisk attack.

– Men SRR är en viktig resurs 
även vid andra katastrofer, till ex-
empel buss-, tåg-, och flygolyckor 
eller naturkatastrofer.

SRR har skapat en gemensam 
marknadsplattform och deltagit i 
mässor i Sverige och utomlands. 

– Det har det enskilda företaget 
sällan resurser att göra, menar 
Göran Nordin. Men tillsammans 
är vi starka och kan bidra till en 
tryggare värld.

Nästa exportsuccé?
Klustret i Västernorrland och 
Jämtland har tillsammans en 
unik kompetens inom krishante-
ring, säkerhet och räddning. Tack 
vare denna samlade kompetens 
kan man åta sig komplexa sys-
temlösningar som innefattar bå-
de produkter och tjänster, till ex-
empel utbildning, och katastro-
fövningar.

Våren 2010 berättade företräda-
re för klustret om sin verksamhet 
vid ett seminarium i Washington 
om regionala och globala rädd-
ningsaktioner. 

Klustret samarbetar med det 
europeiska CBRNE-centret vid 
Umeå universitet för spjutspets-
kunskap inom området farliga 
ämnen.

Stöd från EU
2009 startade ett tvåårigt tillväxt-
projekt med stöd från bland an-
nat EU och länsstyrelserna i Väs-
ternorrland och Jämtland. Må-
let för projektet är internationell 
affärssamverkan, handel och lä-
rande. 

– Vi har ett erfarenhetsutbyte 
med SRR och dess medlemsföre-
tag, vars kunskap vi kan ha nyt-
ta av, berättar Yvonne Näsman, 
enhetschef på MSB i Sandö. Det 
är viktigt att vi har en dialog, så 
att SRR vet vad vi gör och att dom 
känner till vår verksamhet.

Betänk er följande: en ke-
misk attack mot ett större 
varuhus har krävt 55 döds-
offer. Det började med att 
en kund, en 32-årig man, 
och en 45-årig förestån-
dare i en klädbutik i går föll 
ihop på golvet.

1

2

1 & 2. Här saneras de personer som va-
rit utsatta för den kemiska attacken.
3. Göran Nordin, vd för Öviksföretaget 
Järven AB är en av eldsjälarna i klustret 
SRR.  FOTO: JÄRVEN SEDAB

3

1) CBRNE = kemiska (C), biolo-
giska (B), radiologiska/nukleära 
(R/N) och explosiva (E) ämnen.

En fiktiv terrorattack

CLAES-GÖRAN HANBERG

redaktionen@mediaplanet.com



Mötesplatsen för dig som arbetar med  

samhällssäkerhet, beredskap och krishantering

Välkommen 

att m
edverka på 

Samhällssäkerhet

Huvudpartner Övriga samarbetspartners Arrangör

www.samhallssakerhet.com

16-17 november på Kistamässan

Vill du arbeta inom en 
explosiv bransch?

Sverige i allmänhet och Karlskoga 
i synnerhet har ett brett nätverk av 
företag med inriktning mot ener-
getiska material, explosiva ämnen 
och processteknik. 
 Energetiska material har många 
användningsområden. Stora civila 
användare av energetiska mate-
rial är gruvindustrin, bilindustrin 
och den kemiska industrin. Andra 
användningsområden är försvars-
materiel i form av vapen och 
ammunition och raketbränsle till 
rymdraketer.

www.karlskoga.se/yh 

Det är aldrig för sent att plocka fram sina ideal. 
Världen skriker efter civila experter som kan  
hantera konflikter och bygga upp raserade stater.  
Med lämplig bakgrund och rätt inställning kan  
du göra skillnad.

Gå in på www.folkebernadotteacademy.se  
och läs mer om våra  internationella uppdrag.

Folke Bernadotteakademin är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att stärka och utveckla den svenska och 
internationella förmågan inom området internationell konflikt- och krishantering. Våra kontor ligger på Sandö och i Stockholm.

Ibland fungerar  
elektriciteten flera 
timmar i sträck på 
de kontor vi söker 
experter till.
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Enhetlig arkitektur – en 
förutsättning för vårt försvar

Försvarsmaktens arkitektur be-
skriver och defi nierar olika typer av 
system. Beskrivningarna harmo-
niseras genom Försvarsmaktens 
arkitekturramverk, där MODAF 
används tillsammans med tjänste-
konceptet (SOA) (se faktaruta). 

– Arkitekturbaserad harmoni-
sering är grunden för interope-
rabilitet1), framhåller överstelöjt-
nant Mikael Hagenbo, ansvarig 
för bland annat internationellt ar-
kitektursamarbete vid Försvars-
maktens högkvarter. Harmoniser-
ingen gäller både kommunikation 
mellan människor och informa-
tionssamverkan vid till exempel 
krishantering. En tydlig arkitektur 
i ledningssystemet underlättar di-
alogen mellan regeringskansliet, 
Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) och Försvars-
makten i en krissituation. 

Som en husritning
En genomtänkt arkitektur visar 
hur verksamheten, och de resurser 
den använder, ser ut i dag och kan 
se ut i morgon.

Mikael Hagenbo jämför med en 
arkitektritning: 

– Den ger dig den information 
du behöver för att fatta korrek-
ta beslut, eftersom du ser hur allt 
hänger ihop i huset, till exempel 
stomme, ventilation och el. Word-

dokument, Power Point-presen-
tationer med mera är dagens in-
formationsbärare som lagras på 
datorer och skickas elektroniskt. 
Men dokumenten kan vara svåra 
att hitta, inkonsekventa eller mot-
stridiga. 

– I ett arkitekturdrivet arbetssätt 
är verksamheten och dess resur-
ser i stället beskrivna som system 
i form av olika modeller, berättar 
Mikael Hagenbo. Modellerna lag-
ras i en informationsinfrastruktur 
som fungerar som en kunskaps-
bas, där användaren delges den in-

formation som är relevant vid var-
je beslutstillfälle. Ramverket sä-
kerställer bland annat att begrepp 
och termer relaterar till varandra 
på ett enhetligt sätt, så att alla be-
slutsunderlag är samstämmiga.

Många fördelar
Vilken är den konkreta nyttan för 
Försvarsmakten med harmoniser-
ingen?

– Genom att informationen görs 
tillgänglig för alla kan ledtider-
na för planering minskas. Harmo-
niseringen möjliggör också bätt-

re beslut, tydligare samband och 
ökad spårbarhet, säger Mikael Ha-
genbo.

Oförändrade försvarsanslag till-
sammans med ökade kostnader 
kräver smartare lösningar för att 
lösa uppgifterna.

– Det livscykelperspektiv som 
tillämpas i våra arkitekturmodel-
ler möjliggör besparingar då vi kan 
följa olika systemlösningars ar-
kitekturbeskrivningar (inklusive 
kostnad och nytta) allteftersom 
dessa utvecklas, används och av-
vecklas, menar Mikael Hagenbo. 
Internationella erfarenheter visar 
bland annat att ledningen blir ef-
fektivare och att man slipper onö-
digt dubbelarbete.

Ett nödvändigt steg
Ramverket kan även gagna det ci-
vila samhället, där det kallas En-
terprise Architechture2), och möj-
liggöra besparingar.

– Ramverket är nog en förutsätt-
ning för att defi nitivt kunna ta kli-
vet från industri- till kunskaps-
samhälle, menar Mikael Hagenbo. 
Försvarsmaktens arkitekturmo-
dell har bidragit till att det skapats 
en ny nationell geodatastrategi. 
Internationellt tillämpas NATO:s 
arkitekturramverk, där FM har bi-
dragit med SOA-kunskap, bland 
annat för informationssamverkan 
mellan EU-ländernas fl ygtrafi k-
ledningssystem. 

1) INTEROPERABILITET = ATT MULTINATIONELLT ELLER NA-

TIONELLT KUNNA FUNGERA EFFEKTIVT TILLSAMMANS, GE-

NOM ATT TJÄNSTER UTBYTES MELLAN OCH UTNYTTJAS AV 

SYSTEM, MILITÄRA ENHETER ELLER MILITÄRA STYRKOR. 

DETTA UPPNÅS GENOM EN INTERNATIONELL STANDARDI-

SERINGSPROCESS. 

2) ENTERPRISE ARCHITECTURE HJÄLPER TILL ATT BESKRI-

VA KOMPLEXA SAMMANHANG SOM MÖJLIGGÖR FÖRÄND-

RINGSLEDNING OCH UNDERLÄTTAR KOMMUNIKATION 

MELLAN T.EX. VERKSAMHET OCH IT.

”Genom att 
informationen görs 
tillgänglig för alla 
kan ledtiderna för 
planering minskas.”

Mikael Hagenbo
Överstelöjtnant, ansvarig för arkitekturfrågor 
vid Försvarsmaktens Högkvarter

VISAR HUR VERKSAMHETEN SER UT
En genomtänkt arkitektur visar hur 
verksamheten, och de resurser den 
använder, ser ut i dag och kan se ut i 
morgon. FOTO: SHUTTERSTOCK

NYHETER

CLAES-GÖRAN HANBERG

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: Hur ska Försvars-
makten kunna ta det avgö-
rande steget in i det moderna 
samhället?

Svar: Genom att snabbt 
kunna anpassa insatsförsvaret 
för att möta okända uppgifter. 
Det kräver en arkitekturbase-
rad harmonisering av olika sys-
tem för att underlätta besluts-
fattande och samordning.

SHOWCASE

ANPASSA 
INSATS-

FÖRSVARET

3
TIPS

FAKTA/NYCKELBEGREPP

Ramverk: En uppsättning 
regler, principer och rekommen-
dationer som ska användas i 
en viss verksamhet. Svea Rikes 
Lag är det optimala exemplet. 

Arkitekturramverk: Ger de 
strukturer som krävs för att ut-
veckla och sammanlänka de ar-
kitekturperspektiv vi behöver för 
att beskriva verksamhetens 
totala arkitektur, anpassad till 
olika intressenters behov och 
förutsättningar. 

Arkitektur: Ett systems 
grundläggande struktur, 
uttryckt i dess beståndsdelar, 
deras relation till varandra och 
till omgivningen, samt de princi-
per som styr systemets utform-

ning och utveckling över tiden. 
Svensk Byggnorm är ett exem-
pel. 

MODAF är ett arkitekturbe-
skrivningsramverk, ett format 
för att uttrycka information om 
verksamheten och ingående 
system men ingen konkret 
arbetsmetod. 

SOA bygger på ett tjänste-
koncept, som understöder, att 
funktionalitet kan betraktas och 
behandlas som självständiga, 
oberoende enheter dock utan 
att vara helt isolerade från var-
andra. Det kan exempelvis vara 
processen ”barnomsorgsan-
sökan” i vilken tjänsten ”hämta 
personuppgifter” kan ingå.

Verksamhetsdrivet
Enterprise Architecture 
(EA) är verksamhetsdrivet 

och handlar om att modellera af-
färsprocesser, medan IT-arkitek-
tur syftar till att hitta passande 
tekniker och standarder.

Samlat grepp
EA innebär att man tar ett 
samlat grepp på alla pro-

cesser, så att man får spårbarhet 
och återanvändbarhet.

Välputsad framruta
IT-avdelningen ska lägga 
fast arkitekturriktlinjerna 

men verksamheten ska svara för 
processmodelleringen. IT-folket 
ska också ha en välputsad fram-
ruta för att kunna blicka framåt 
och stödja aff ärsverksamhetens 
utveckling.

Inse värdet
De modelleringsverktyg 
som fi nns på marknaden är 

till för att dokumentera och han-
tera den företagsövergripande 
arkitekturen. Man måste inse 
att värdet med ett bra verktyg 
ligger just i dess förmåga att ska-
pa, hantera och kommunicera 
information och kunskap.

Vad är viktigt?
Var tydlig med målen så att 
organisationen får ut max-

imal nytta av arkitekturarbetet.

Jobba i små steg
Fokusera på prioriterade 
områden, lär av misstagen.

Håll det enkelt
Enkelhet minskar tröskeln 
både för skapande och an-

vändning, men glöm inte att ar-
kitekturen inte får bli så förenk-
lad att mervärdet uteblir.

Tänk långsiktigt
Fyll ramverken med struk-
turer och innehåll som hål-

ler för en breddad användning 
inom organisationen. 

Sök ledningens stöd
En utvecklad arkitektur ger 
spårbara underlag för be-

slut och förändring, men är svår 
att skapa utan ledningens stöd.

Anpassa organisationen
Det räcker inte att välja 
ramverk och verktyg, infö-

randet av ett arkitekturbaserat 
arbetssätt påverkar strukturer 
och processer i organisationen.

Underhåll arkitekturen
Arkitekturarbete är stän-
digt pågående och när 

grunden är lagd ligger fokus på 
uppdatering och förvaltning 
snarare än nyutveckling. 

ENTREPRISE 
ARCHITECTURE

TÄNK PÅ DETTA VID 
ARKITEKTURARBETE



Den internationella utvecklingen ställer ökade krav på interoperabilitet 
mellan olika system, (militära såväl som civila) och en kostnadsef-
fektiv livscykelhantering av system. Dessa krav medför ett behov av 
att kunna beskriva alla aspekter (vision, mål, organisation, processer, 
kompetens, IT-stöd etc.) av systemet så att beslut om vilka delar av 
systemet som behöver vidareutvecklas kan fattas och genomföras på 
ett effektivt sätt. Denna ansats kallas för Enterprise Architecture.

Beskriva system (tekniska såväl som hela verksamhets-
system) med hjälp av MODAF/NAF/DODAF/TOGAF

Front End har kompetens och mångårig praktisk erfarenhet  
av MODAF/NAF/DODAF/TOGAF och kan tillhandahålla:
• Utbildningar och coachning
• Utveckling av strategier, genomförandeplaner samt stöd vid införande 
• Utveckling av systembeskrivningar (Enterprise Architecture) 
• Genomförande av gap-analyser för att skapa beslutsunderlag för förändningsarbete

www.frontend.se

Front End har bidragit/bidrar till utveckling  
av Enterprise Architecture inom följande:
• Marinens Lednings- och sambandssystem
• Nordic Battle Group
• Det framtida soldatsystemet (MARKUS)
• Nordisk Mekaniserad Stridsgrupp (NORDEFCO)
• Gemensam Lägesbild (GLI) och NOC
• NAV (Norsk arbetsförmedling och socialförsäkringsmyndighet)
• Modellbaserad förmågeutveckling
• Verksamhetsutveckling produktionsindustri

Enterprise Architecture

Generic har lång erfarenhet inom arkitektur-
området. Vi har medverkat vid utvecklingen av 
flera av dagens ledande ramverk, främst inom 
försvarssektorn. Vi utför också konkreta arbeten  

med stöd av kundens val av 
arkitekturbaserade verktyg, 
bl a stöttar vi LFV vid utveck-
lingen av en SOA-arkitektur 
inom SESAR, som syftar till 
samordning av flygtrafikledn-
ingssystemen inom EU. 

Våra konsulter agerar men-
torer, utbildar och handleder, 

samt granskar arkitekturer och tillämpning av 
olika ramverk. Vi stöttar också vid införande 

av förändrade arbetssätt genom att analysera 
strukturer och processer med utgångspunkt 
i styrande riktlinjer samt genom att föreslå 
förändringar och effektiviseringar.

Verksamhetens fulla potential utnyttjas 
först då affärsprocessernas behov samspelar 
med verksamhet, teknik och regelverk. En  
annan viktig faktor är att kunna omhänderta 
de möjligheter som ny teknik kan erbjuda.  
Utväxlingen i form av effektivisering kommer 
när helheten fungerar i sitt sammanhang.

”Med ett arkitekturbaserat angreppssätt  
läggs grunden till ordning och reda”

Generic Sweden AB består av en konsultverksamhet och en telekomverksamhet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa 
tjänster till bl a försvaret, aktörer inom samhällssäkerhet samt produktutvecklande företag inom energi, telekommunikation, 
transport/infrastruktur och medicinsk teknik. Telekomverksamheten är en specialiserad teleoperatör som driver ett eget nät för 
kritisk kommunikation. Tjänster och produkter erbjuds inom produktområdena Minicall och Messit.

Generic ger dig nya insikter och tillsammans skapar vi vägen framåt. Besök oss gärna på www.generic.se.

För att driva en verksamhet framåt och för 
att få människor att nyttja sin fulla potential 
krävs rätt styrning såväl som ordning och 
reda. Detta möjliggörs genom att ge verk-
samheten goda förutsättningar i form av 
utbildning, metoder och verktyg.

Michael Edman, 
VD Generic kon-
sultverksamhet

Visst kan tanken på en väpnad konflikt kännas avlägsen. 
Men du som känner till vad som händer runt om i världen 
vet det lika bra som vi: det finns aldrig några garantier för 
fred.

Skulle det värsta inträffa har du som fastighetsägare ett stort 
ansvar - att erbjuda välfungerande och säkra skyddsrum.

Lyckligtvis är det lätt att ta reda på om ditt skyddsrum är 
i fullgott skick. Det enda du behöver göra är att kontakta 
Skyddsprodukter AB för kostnadsfri rådgivning. 

Vi hjälper dig även att tolka lagtexter, juridiska dokument 
och besiktningsprotokoll från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (fd Räddningsverket). 

Som fastighetsägare ansvarar du för att skyddsrummet upp-
fyller rådande krav. Kontakta oss inför stambyte, renovering 
eller köp av fastighet!

Du når oss på 040-94 40 30 eller info@skyddsprodukter-
sweden.se. Besök också gärna vår hemsida. 
Välkommen till oss! 

Hoppas du är beredd.

www.skyddsprodukter-sweden.se
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SKYDDSRUM UNDER FÖRFALL
”Vi har över en miljon skydds-
rumsplatser. Ingen kan med 
säkerhet säga vilket skick de 
är i”, berättar Allan Widman, 
Folkpartistisk ledamot av 
Försvarsutskottet.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Hur står det egentligen till 

med de svenska skyddsrum-
men? 
– Vi har över en miljon skydds-
rumsplatser. Ingen kan med sä-
kerhet säga vilket skick de är i. Vis-
sa kan vara i gott skick, men ib-
land kan nog underhållet vara ef-
tersatt. Ibland nyttjas de till annat 
som kan komma i konfl ikt med an-
vändningen som skyddsrum. 

Vad händer med skydds-
rummen nu? 
– Staten har skött tillsynen av 
skyddsrummen och sett till att de 

kan fungera som skyddsrum. Nu 
minskar kontrollen, vilket på sikt 
kan leda till att fastighetsägare, 
antingen av glömska eller ekono-
miska orsaker, inte vidmakthål-
ler sina skyddsrum. Det är olyck-
ligt med tanke på att skattebeta-
larna en gång bidragit den resurs 
för samhällssäkerhet som skydds-
rummen utgör. 

Vad önskar du skulle hända 
med skyddsrummen? 
– Ingen försvarspolitiker kan med 
säkerhet uttala sig om vilket behov 

vi har av de här utrymmena om tio, 
tjugo eller femtio år. Jag vill att vi 
ska ta ett aktivt politiskt beslut 
om skyddsrummen, inte att de ska 
gå förlorade på grund av likgiltig-
het eller slarv. Skyddsrummen är 
en viktig del i arvet efter totalför-
svaret. Ska arvet inte förskingras 
krävs det aktiva ställningstagan-
den grundade på en ordentlig ut-
redning. Vilka skyddsrum ska vara 
kvar? Hur ska avvecklingen ske?

Svenska skyddsrum – snart ett minne blott?

NYHETER

ANNELIE ABRAHAMSSON

redaktionen@mediaplanet.com

FRÅGOR & SVAR

UNDERHÅLL 
SKYDDSRUMMEN

3
TIPS

Allan Widman
Folkpartistisk ledamot av Försvars-
utskottet   FOTO: PETER KNUTSSON

NYHETER I KORTHET

SKÖTSEL

”Se över ditt 
skyddsrum”

– Se över ditt skyddsrum, om 
du har ett. Och se det som en till-
gång, säger Lena Wallin, skydds-
rumsspecialist med mångårig 
erfarenhet från branschen.

Sverige har cirka 65 500 skydds-
rum. Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, ge-
nomför kontroller och äger 
rätten att använda sig av skydds-
rummen vid behov, men det är 
fastighetsägarna som har ansvar 
för underhållet och som ska se 
till att de regler, som skyddsrum-
men omfattas av, följs. 

– Det handlar om normal fast-
ighetsskötsel och kunskap. Det 
räcker med att se över rummen 
en gång om året. Kolla att dörrar 
går att öppna och stänga, se efter 
så att fl äkten snurrar, rensa golv-
brunnen och kontrollera att alla 
packningar runt öppningar är 
tättslutande, tipsar Lena Wallin.

Skyddsrummen är gastäta 
för att stå emot gasläckage, och 
byggda av armerad betong för att 
vara stötvågssäkra. För att för-
säkra sig om att renoveringsar-
bete i skyddsrum följer gällande 
regler är det lämpligt att använ-
da en certifi erad entreprenör.

– Ska man genomföra stamby-
ten eller installera bredband är 
det inte bara att borra. Skydds-
rumsfunktionen måste garante-
ras. När det blir kontroll kan det 
stå fastighetsägaren dyrt. An-
vänd gärna rummen, kom bara 
ihåg att göra det enligt reglerna.

Lena
Wallin
Skyddsrums-
specialist

FOTO: KRISTOFER KANEHORN

Havsövervakning med fartyg och flyg är den 
svenska Kustbevakningens styrka.  Att upptäcka 
mindre föremål på stora havsytor är deras special-
itet. Den kompetensen ledde till att myndigheten 
deltog med flygövervakning i en intensiv piratjakt 
utanför Somalias kust förra året.

– Arbetet var stressigt men insatsgruppen var väl-
digt resultatinriktad och positiv. Den inställningen 
gjorde det otroligt roligt att jobba, säger Fredrik 
Lindblom, chef för övervaknings- och kontrollen-
heten på Kustbevakningens huvudkontor.

Under fyra månader förra året deltog Kustbevakn-
ingsflyget i Operation Atalanta, en EU-gemensam 
militär insats ledd av EUNAVFOR. Syftet var att 
stävja piratattacker mot FN-organet World Food 
Programmes livsmedelstransporter i Adenviken 
och utanför Somalias kust. Kustbevakningens 
grupp bestod av tretton personer som var på plats 
i olika omgångar. Deras arbete imponerade, berät-
tar Fredrik Lindblom, som var ansvarig chef på 
plats under perioden.

– Vår insats ledde fram till att 32 moderskepp 

och 56 attackbåtar upptäcktes i området. Det är 
ett resultat som hittills är svårslaget. Vi upplevde 
att vi gjorde verklig nytta och arbetet gav direkt 
effekt.

Ombord på de små båtarna fanns ofta unga 
pojkar, utlämnade på havet.

– De fick leva av det de kunde få upp ur havet 
och en del var mycket uttorkade när Kustbev-
akningen hittade dem. Ibland handlade vårt ar-
bete om ren livräddning, säger Fredrik Lindblom.

Det finns i nuläget inga planer på nya insatser, 

men han välkomnar fler samarbeten.
– Även om det finns en gräns mellan civil och 

militär verksamhet är samarbetet mycket givande 
och lärorikt för båda organisationerna.

KUSTBEVAKNINGEN I SKARPT LÄGE
Fredrik Lindblom  
Chef för övervaknings- och 
kontrollenheten på Kustbe-
vakningens huvudkontor.



Lindholmen Science Park 

Geografi skt läge: Internationell Science Park 

i Göteborg

Antal företag: 275 företag

Antal personer: 9 000 anställda i företagen 

och 9 000 studerande.

Inriktning: Intelligenta fordon och 

transportsystem, Mobilt Internet, Media

Verksamhet: Lindholmen Science Park 

driver samarbetsprojekt mellan näringsliv, 

högskola och samhälle. Under 2011 sker 

en kraftig utbyggnad av forsknings- och 

utvecklingsmiljöerna. På Security Arena drivs 

både nationella och internationella projekt 

med inriktning mot samhällssäkerhet. Det 

treåriga ramavtalet med MSB omfattar totalt 

minst 30 Mkr.

Ägare: Chalmers tekniska högskola, Ericsson, 

Göteborgs stad, Volvo Group, Volvo Cars, 

Trafi kverket, TeliaSonera, Telenor, Saab AB, 

Göteborgs universitet, Business Region 

Göteborg samt ett antal mindre bolag.

Open Arena 
Innovation 
Session ökar 
säkerheten i 
samhället

Under två dagar mottogs över 300 inlägg i 
Open Arena Innovation Session - ett virtuellt 
event för att utveckla nya idéer inom samhälls-
säkerhet.

Open Arena Innovation Session är ett initiativ 
från Lindholmen Science Park med syftet att 
utnyttja den kollektiva kraften och skapa nya 
kreativa idéer i samverkansmiljö. Under 48 tim-
mar öppnades ett virtuellt forum där deltagare 
kunde lägga in idéer och kommentera andras 
förslag på temat ”En tryggare och säkrare stad i 
en föränderlig värld”. 

Närmare 70 personer deltog i Open Arena Inno-
vation Session och 40 nya projektidéer genere-
rades under eventet. Över 270 kommentarer i 
forumet hjälpte till att vidareutveckla de idéer 
som uppkom. I den efterföljande urvalsprocessen 
�������	�
�������	��
���������������������������
till förstudier inom Security Arena Lindholmen.

- Jag tycker att vi hade ett engagerat deltagande 
som resulterade i många intressanta idéer. Open 
Arena Innovation Session är ett mycket bra sätt 
att träffas gränslöst och utbyta tankar och idéer 
kring samhällssäkerhet, säger Leif Axelsson, 
programansvarig för Security Arena.

På uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd 
och beredskap driver Lindholmen Science Park 
sedan 2006 den nationella samverkansmiljön Se-
curity Arena. Verksamheten genomförs i samver-
kan mellan Saab, Ericsson, Volvo, Chalmers tek-
niska högskola, Göteborgs universitet och ett stort 
antal andra områdesexperter och slutanvändare. 
Inom Security Arena kan parterna bedriva forsk-
ning, teknik- och metodutveckling som bidrar 
till att stärka och utveckla samhällets förmåga att 
förebygga och hantera olyckor och kriser.

Energiförsörjning, kommunikationssystem, 
transportsystem,  med mera, måste vara 
skyddade från hot. Phenox Group hjälper 

myndigheter och större företag med att utveckla 
koncept för hur samhällsviktig infrastruktur och 
verksamhet ska bli säkrare. 

Det kan till exempel handla om att skapa koncept 
för skydd mot kemiska, radiologiska, nukleära 
och explosiva ämnen (CRNE), samt skydd mot 
hemmagjorda bomber (IED). Phenox Group 
 undersöker sårbarheten hos byggnader, teknik 
och system i verksamheten. Arbetsrutiner ses 
över och personalen får utbildning i att identifi-
era och omhänderta eventuella hot.

– Vi jobbar för att hitta säkerhetslösningar på flera 
plan, säger Thomas Bengtsson, VD i  Phenox 
Group. Vårt arbete går ut på att minimera sårbar-
heten i samhället.

contact@phenoxgroup.com
www.phenoxgroup.com

Phenox Group AB
Kaserngatan 26
575 35 Eksjö Sweden

PHENOX GROUP SKYDDAR  
SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET
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PROFIL

Håkan 
Nilsson

Befattning: 
Fartygschef 
HMS Carlskrona 
under Operation 
Atalanta, insat-
sen i Adenviken.

Ålder: 46.
Familj: Gift, 

fyra tonårsbarn.
Bor: Öland.
Senast lästa 

bok: Smärtans 
hus av Jo Nes-
bö.

Fråga: Vilken roll spelar svenska fartyg för säkerheten ute till havs?
Svar: Militära fartyg av svenskt stål används till allt från minröjning 
till piratjakt. Nyligen återvände HMS Carlskrona från Adenviken.

– Den viktigaste insatsen var nog att vi 
tryggade transporten av förnödenhe-
ter till de nödlidande i området, berät-
tar Håkan Nilsson.

Under åtta månader i fjol var han 
stationerad ombord på HMS Carlskro-
na som fartygschef och kontingent-
chef. Där ägnade sig han och den övriga 
besättningen åt att säkra farvattnen i 
Adenviken utanför Afrikas östkust. 

– Vi uppfyllde alla målsättningar, sä-
ger han. Kapningarna i området ökade 
inte under tiden vi var där och vi lyck-
ades säkra handelsvägarna i området 
och se till att mattransporterna verkli-
gen kom fram.

Rustades upp innan avfärd
HMS Carlskrona är inte byggd för att 
jaga pirater i Adenviken och hon hade 
legat för ankar i fyra år när det beslu-
tades att hon skulle användas till upp-
draget. Därför krävdes det en ordentlig 
översyn och en viss upprustning innan 
hon fick påbörja färden ner till Afrika.

– Grundkraven var att båten skulle 
vara tillräckligt stor för att ha god ut-
hållighet till sjöss, att den kunde vara 
beväpnad och att den hade bra senso-

rer, berättar Håkan Nilsson. HMS Carls-
krona uppfyllde de kraven.

Ett par mindre ombyggnationer ge-
nomfördes på båten och bland annat 
blev de gamla ledningssystemen ut-
bytta. Vissa funktioner var helt nöd-
vändiga för att hon skulle kunna fung-
era på seglatsen. Exempelvis måste här 
finnas ett traumateam ombord med 
möjlighet både att operera och att be-
driva intensivvård.

Specialutbildad personal
– Mestadels låg vi långt ute till havs 
men även inne vid kusten kunde det 
vara 400 mil till ett sjukhus. Att ha rik-
tig sjukvård ombord var en absolut 
nödvändighet, berättar Håkan Nilsson. 
En annan nödvändighet var att vi hade 
en bordningsstyrka, med specialutbil-
dad personal och en RHIB-båt. Det var 
på det sättet vi kunde samverka och in-
teragera med fiskare och handelsfartyg 
i området. Större delen av tiden fanns 
det också en helikopter ombord vilket 
var en viktig resurs, inte minst när det 
skulle bedrivas spaning över stora av-
stånd. Men arbetet fungerade även se-
dan helikoptern lämnat båten. 

HMS Carlskrona råkade aldrig ut för 
några allvarligare incidenter och Hå-
kan Nilsson beskriver stationeringen i 

Adenviken som en lång räcka tisdagar. 
Varje dag var den andra lik och arbets-
uppgifterna bestod antingen av att es-
kortera fartyg eller av att patrullera far-
vattnen och spana efter pirater. 

På det hela taget är Håkan Nilsson 
nöjd med den svenska insatsen och 
Karlskrona är bara ett exempel på ett 
svenskt skepp som skapar trygghet ute 
på haven. Andra exempel är de svenska 
ubåtarna som är bland de bästa i värl-
den om man ser till mindre, icke-atom-
drivna ubåtar. 

– Vi har ett helt unikt framdrivnings-
maskineri som inte kräver luft för att 
fungera, berättar Håkan Nilsson. Det 
gör att de svenska ubåtarna kan stanna 
under vattnet mycket längre än andra 
ubåtar. Dessutom är de tysta och våra 
svenska ubåtssjömän är både välträna-
de och kompetenta.

Stridsbåt 90 mot knarkhandel
Nyligen genomfördes ett samarbete 
där de stora atomdrivna ubåtarna i det 
amerikanska försvaret övade mot de 
svenska. Stridsbåt 90 är ytterligare ett 
exempel på ett svenskt fartyg som gör 
nytta internationellt. 

Båten är liten och snabb och används 
bland annat i kampen mot knarkhan-
deln i Mexico.  Andra betydelseful-

la skutor är de minröjare som under 
många år letat upp och bogserat bort 
minor i Östersjön. I sammanhanget 
bör kanske även Visbykorvetten näm-
nas. 

Med sin unika design är den nästan 
osynlig på radar, vilket naturligtvis gör 
den väldigt användbar. Visbykorvetten 
har väckt ett stort internationellt in-
tresse. 

Viss uppgång för varvsnäringen
I mitten av 1900-talet blomstrade den 
svenska varvsindustrin, men på 60- 
och 70-talet drabbade varvsdöden och 
nu återstår inte mer än en bråkdel av 
verksamheten. 

Till största delen är det just militär-
fartyg som byggs i dag. Henrik Nils-
son tror sig dock se en viss uppgång för 
varvsnäringen. 

– Framför allt ser vi att det blir fler 
och fler underhållsvarv, säger han. Den 
svenska sjöfartsnäringen har förstås 
en stor betydelse för att vi har en mi-
litär marin. Det är ju vårt behov av fria 
transportvägar till sjöss som på sätt 
och vis är grunden till att vi har ett ma-
rint försvar.

Tryggare till sjöss  
med svenskt stål 

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

LEDARE TILL LEDARE

SÄKRA FARVATTEN

INSPIRATION

Vi bygger båtar, för säkerhets skull!

SWEDE SHIP MARINE
www.swedeship.se • 0304-679 500
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SVENSK NYTTA INTERNATIONELLT
1. Knarsmugglare i ubå t stoppas i 
Mexiko av ett svenskt fartyg, Strids-
båt 90.
2. Svensk ubåt.
3. Båt 1137.
4. Under åtta månader i fjol var Hå-
kan Nilsson stationerad ombord på 
HMS Carlskrona som fartygschef 
och kontingentchef.
FOTO: DOCKSTAVARVET AB, KOCKUMS AB

Fyra skepp som 
spelar roll för 
säkerhetspolitiken

HMS Carlskrona
HMS Carlskrona är ett lång-
resefartyg som varit till 

havs i ett par decennier. Besätt-
ningen under uppdraget till 
Adenviken bestod av 90 ordina-
rie besättningsmän, samt bland 
annat tolkar och sjukvårdsper-
sonal.

Patrullbåt IC 16 M
En utveckling av Stridsbåt 
90 H som är framtagen för 

det gamla svenska invasionsför-
svaret. Båten gör i dag insatser 
runt om i världen bland annat i 
jakten på knarksmugglare i 
Mexico och på pirater i Malay-
sia.

Svenska ubåten
De svenska ubåtarna är 
små och mycket manövrer-

bara vilket gör dem överlägsna i 
till exempel svenska kustvatten. 
De är utrustade med luftobero-
ende Stirlingmotorer som gör 
att de kan stanna under ytan i 
veckor i sträck.

Minröjaren
Minröjaren (kallas också 
Minjakten Koster) har an-

vänts i ett par decennier för att 
röja minor utefter kusterna runt 
Östersjön. Framför allt är det vid 
Estland, Lettland och Gotland 
som den har letat minor.

FARTYG

4

4

1 2 3

Fast Aluminum Craft

SE-870 33 DOCKSTA   +46 613 711 600   www.dockstavarvet.se
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INSPIRATION

Gammal spetskompetens 
möter framtiden i Karlskoga

VI MÅSTE HA EN ÅTERVÄXT
”Om vi ska kunna få våra ungdo-
mar intresserade av teknik och 
naturvetenskap måste vi börja 
tidigt”, säger Anna Drevenstam, 
kommundirektör i Karlskoga.
FOTO: SHUTTERSTOCK

– Jag är stolt över att kunna säga 
att vi inom Karlskoga kommun 
har ett nära samarbete med både 
näringslivet och med akademien, 
där vi delar visionen för hela vårt 
samhälle. Det som är bra för invå-
naren är bra för både företagen och 
forskningen, det är en Triple Helix, 
säger Anna Drevenstam.

Triple Helix är en modell som 
man använder för att beskriva 
samspelet mellan politik och sam-
hälle, forskning och näringsliv. 
Modellen bygger på ett aktivt del-
tagande och samspel mellan regio-
nala aktörer inom områdena forsk-
ning, politik och näringsliv. Ett så-
dant regionalt samarbete fi nns i 
Värmland, och sträcker sig längs 
med sjön Möckeln, med Degerfors 
i syd och Karlskoga i norr. 

”Vår kunskap har vi kvar”
Lars Lund är vd på Möckelnföreta-
gen, en företagarorganisation som 
består av 260 företag.

– Vi arbetar regionalt med den 
kunskap som fi nns här. Vår region 
har en lång tradition av material-
tillverkning som gått till försvars-
industrin. Sedan Sovjetunionens 
fall ser hotbilden i världen annor-
lunda ut, men vår kunskap har vi 
kvar. I stället vill vi hitta nya sätt 
och nya marknader för att ta till-

vara på den kompetens som fi nns, 
säger han.

Enligt Triple Helix-modellen har 
man skapat Campus Alfred Nobel. 
Huvudman är Örebro universi-
tet, men skolan ligger i Karlskoga. 
Här kan man utbilda sig inom oli-
ka specifi ka tekniska inriktning-
ar och nyligen har Karlskoga fått 

klartecken att starta en ny yrkes-
högskoleutbildning. Den kommer 
att heta Explosivämnestekniker 
och startar hösten 2011. Nu hop-
pas kommundirektör Anna Dre-
venstam att folk ska söka utbild-
ningen.

– Förutom att arbeta med 
sprängämnen när man bygger nya 
områden och vägar, så kan man 
jobba på andra sidan och använda 
sin kunskap om sprängämnen för 
att skydda medborgarna. I en värld 
med helt ny hotbild behövs den 
kompetensen, säger hon. 

Arena för utveckling
Anna Drevenstam är stolt över att 
man äntligen fått till stånd Busi-
ness & Science Arena i Karlskoga, 
som är en arena för näringslivsut-
veckling. Här ska innovativa idéer 
kunna växa sig starka och sugas 
upp och realiseras i stället för att 
hamna i skrivbordslådan. Dessut-
om kommer kommunen att pro-
fi lera hela utbildningen, från för-
skola till högskola, mot teknik och 
naturvetenskap.

– Om vi ska kunna få våra ungdo-
mar intresserade av teknik och na-
turvetenskap måste vi börja tidigt. 
Därför kommer teknik och natur-
vetenskap fi nnas med som en röd 
tråd genom hela utbildningen och 
inte bara som enstaka projekt. Vi är 
övertygade om att det kommer att 
vara bra för hela Sverige, inte bara 
för Karlskoga.

Fråga: Vilka utmaningar står 
Sverige inför när det handlar 
om försvar och säkerhet?

Svar: ”Framför allt måste vi 
se till att vi har en återväxt när 
det gäller de tekniska och na-
turvetenskapliga utbildnings-
grenarna, eftersom de så 
starkt hänger ihop med för-
svar och säkerhet”, säger Anna 
Drevenstam, kommundirektör i 
Karlskoga.

ANNELI ABRAHAMSSON

redaktionen@mediaplanet.com

SHOWCASE

FÖRSVAR & SÄKERHET

FAKTA

Så här samverkar 
Karlskoga kommun, 
landstinget och 
Möckelnföretagen:

” … förmögenhet förfogas på 
följande sätt: kapitalet, af 
utredningsmännen realiseradt 
till äkta värdepapper, skall 
utgöra en fond, hvars ränta år-
ligen utdelas som prisbelöning 
åt dem, som under det förlupne 
året hafva gjort mänskligheten 
bäst nytta.” 

Citatet är hämtat ur Alfred 
Nobels testamente och huvud-
kontoret för hans företag låg i 
just Karlskoga. 

I denna anda; att skapa lös-
ningar som är bra för mänsklig-
heten har man skapat Campus 
Alfred Nobel och Business & 
Science Arena. 

På Campus Nobel ges i dag 
tre utbildningsprogrogram: 
CNC-tekniker, mediedesign och 
akutsjukvård med ambulansin-
riktning. På Campus fi nns även 
Forskningscentrum i modelle-
ring och simulering (MoS), som 
är en forskarskola med tät för-
bindelse till näringslivet.

Karlskoga ligger i topp när 
det gäller inlämnade patent per 
person i landet.

1. Vad består din utbild-
ning av?
2. Varför valde du den här 
utbildningen?

Andreas 
Berglin
Risk- och krishan-
teringsprogrammet, 
Mittuniversitetet 
Östersund

1. – Tyngdpunkten ligger på so-
ciologi, läran om samhället och 
organisationer. Vi läser även le-
darskap, kriskommunikation 
och miljövetenskap. Teorierna 
varvas med praktiska övningar i 
samhällsskydd och beredskap.
2. – Det här är ett nytt treårigt 
program som startade för två år 
sedan. Jag visste inte riktigt vad 
jag skulle bli men den här utbild-
ningen väckte min nyfi kenhet. 
Jag har ännu inte bestämt mig 
för vilken inriktning jag ska väl-
ja eftersom varje kurs leder till 
ett nytt tankespår. Men i framti-
den tänker jag mig ett jobb som 
säkerhetschef eller säkerhets-
analytiker.

TA TILL VARA 
PÅ KUNSKAPEN

4
TIPS

Lars Lund
Vd på Möckelnföretagen

Anna Drevenstam
Kommundirektör i Karlskoga
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Verónica 
de Majo
Läser sista terminen 
av Mastersprogram-
met Saris på Karl-
stad universitet

1. – Vi utgår från två huvudäm-
nen, personsäkerhet och klimat-
relaterade risker.

– Begrepp som hot, kris, sår-
barhet och beredskap diskute-
ras. Det jag är mest nöjd med, 
är att vi har möjlighet att knyta 
samhällelig riskhantering till 
våra ursprungliga yrkesområ-
den.
2. – Jag har alltid varit intresse-
rad av samhällsfrågor, speciellt 
vad gäller internationell politik 
och diplomati. Efter slutet av det 
Kalla kriget och inte minst som 
följd av globaliseringen har nya 
frågor tagit sin plats inom den 
internationella agendan. Sam-
hällsrisker har blivit transnatio-
nella. 

Peter 
Hulander
Utbildar sig till säker-
hetstekniker genom 
kvalifi cerad yrkesut-
bildning i Göteborg

1. – Den bygger på fyra grund-
stenar. Brandlarm, inbrottslarm, 
passersystem och videoövervak-
ning. Vi lär oss om varje del och 
hur man kan systemintegrera 
dem. Dessutom får vi kunskap 
om entreprenadjuridik, besikt-
ning och felsökning.

– Utbildningen är på två år och 
jag är klar nu i juni. Jag kan se-
dan söka jobb som säkerhetstek-
niker, projektledare eller besikt-
ningsman.
2. – Jag pluggade på Chalmers i 
tre år men kände att det blev för 
teoretiskt och akademiskt. Jag 
vill ha ett mer rörligt arbete, inte 
så mycket stillasittande. Det här 
är mycket mer praktiskt.

FRÅGOR & SVAR OM 
SÄKERHETSUTBILDNINGAR



Internationell kris- och konflikthantering, 
180 hp
Grundutbildningsprogram vid Umeå universitet 
Vt 2011

Krishantering och fredsbyggande, 
60/120 hp
Masterprogram vid Umeå universitet 
Vt 2011

Sista ansökningsdag 15 april 2011.
För information se www.pol.umu.se

Risk- och krishanteringsprogrammet 
– För säkerhets skull!

miun.se

Mittuniversitetet är en plats med mycket energi där 
människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi är en resurs 
för omvärlden och kan tillsammans med dig som företagare
i näringslivet skapa nya möjligheter för utveckling och tillväxt.

Efter studier på Risk- och krishanterings-
programmet är våra studenter eftertraktade 
på arbetsmarknaden. Programmet är främst 
samhälls- och beteendevetenskapligt, men ger 
även kompetens inom kvalitetsteknik. På så 
sätt ger utbildningen flera kvalifikationer som 

arbetsgivare efterfrågar! För att öva färdigheter 
och öka anställningsbarheten ingår både verk-
samhetsanknuten undervisning och praktik. 
Är du i behov av rekrytering eller har möjlighet 
att ta emot praktikanter, är du välkommen att 
höra av dig.

Läs mer om utbildningen och våra samarbetsmöjligheter på: www.miun.se/riskochkris
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Fråga: Hur ser framtidens terrorbekämpning ut?
Svar: Utökade nationella och internationella samarbeten 
ska göra informationsinsamlingen eff ektivare.

NYHETER

BEKÄMPA 
TERRORISM

5
TIPS

PROFIL

Anders 
Danielsson 

Yrke: Är se-
dan sommaren 
2007 general-
direktör för den 
svenska Säker-
hetspolisen.

Ålder: 57.
Familj: Fru, 

två barn och 
hund.

Bor: Vecko-
pendlar mel-
lan Malmö och 
Stockholm.

Senast lästa 
bok: Johan The-
orins Nattfåk.

Den 11 december förra året sprängdes 
två bomber i anslutning till Drottning-
gatan i Stockholm. Den ensamma gär-
ningsmannen blev det enda off ret i då-
det som snabbt rubricerades som ett 
terroristbrott. Sverige hade fått sin för-
sta självmordsbombare.

Den svenska säkerhetspolisen stod 
oförberedda inför händelsen. De kände 
inte till gärningsmannen sedan tidiga-
re. Några veckor efter dådet vid Drott-
ninggatan greps fem män som plane-
rat ett terrordåd mot Jyllandspostens 
redaktion i Köpenhamn efter samar-
bete mellan Sverige och Danmark.

– Känner vi till ett hot kan vi han-
tera det, det är det okända som är ut-
maningen, säger Anders Danielsson, 
generaldirektör på Säkerhetspolisen.

Synliggöra det okända
Vi sitter i ett sparsamt inrett konfe-
rensrum precis innanför receptio-
nen på polishuset som tar upp ett helt 
kvarter framför Kronobergsparken på 
Kungsholmen i Stockholm. Säkerhets-
polisen delar lokalerna med bland an-
nat Rikspolisstyrelsen och Rikskrimi-
nalpolisen.

Säkerhetspolisen har i uppdrag av 

regeringen att förebygga och avslöja 
brott mot rikets säkerhet, att bekäm-
pa terrorism och skydda den centrala 
statsledningen.

För att kunna uppfylla sitt uppdrag 
måste det okända göras synligt. Hot 
måste upptäckas i tid och brott före-
byggas innan de orsakat förödande ska-
dor. En minst sagt delikat utmaning.

– Vi måste hela tiden utvecklas i vårt 
arbete. Hur ska vi kunna göra det okän-
da känt? Det som hände vid Drottning-
gatan föranleder ju oss själva att fun-
dera över om det hade kunnat förutses, 
säger Anders Danielsson.

– Sanningen är den att allt går att 
stoppa. Till vilka konsekvenser? Är vi 
beredda att inskränka våra fri- och 
rättigheter för att motverka terrorist-
brott? Ytterst är det ett politiskt be-
slut men jag vill inte medverka till öka-
de befogenheter för polisen eller mera 
övervakning. Jag tror inte att det är rätt 
väg att gå. Då har de som vill oss något 
ont lyckats. Då har de skakat om sam-
hället.

Förespråkar kommunikation
Anders Danielsson förespråkar i stället 
samarbete och kommunikation. Terro-
rismens övergripande syfte är att spri-
da rädsla och därför har Säkerhetspo-
lisen en viktig uppgift i att kommuni-

cera kunskap om hotbilder till allmän-
heten:

– Okunskap är det farligaste som 
fi nns. I den skapas konspirationsteo-
rier och myter. Säkerhetspolisen mås-
te vara den instans i samhället som är 
bäst på att informera allmänheten om 
hur terrorhot ser ut och inte låta räds-
lan och spekulationerna dra iväg. Vi 
måste fylla det tomrum som någon an-
nan kommer att fylla, någon som inte 
sitter inne med den kunskap som vi 
har.

Samarbete
Världen förändras. Gränser suddas ut, 
marknader avregleras och verktygen 
för spionage och terrorism fl yttas ut i 
cyberrymden. Säkerhetspolisen måste 
anpassa sig till denna nya verklighet. 

Att fördjupa nationella och interna-
tionella samarbeten och bygga rela-
tioner i regioner utanför Europa är ett 
sätt.

– Det ger oss tillgång till tidig kun-
skap. Ju mer vi vet desto mer kan vi ar-
beta förebyggande. Eftersom allt är di-
gitaliserat i dag och det går att bedriva 
spionage och underrättelseverksam-
het den vägen är det vårt ansvar att 
bidra till minskad sårbarhet och ökat 
skydd för skyddsvärda mål.

Men cybervärlden är komplicerad 

och oändlig. Att samordna samhällets 
resurser och kompetenser på det här 
området är avgörande, menar Anders 
Danielsson.

– Vår strategi är att täppa till hålen 
och reducera sårbarheten då hoten 
är svåra att upptäcka. I terrorfrågan 
tänker vi tvärtom. Det fi nns oerhört 
många tänkbara mål i ett samhälle. Det 
skulle bli väldigt kränkande för indivi-
den att säkra alla dessa platser.

Efter attentatet vid Drottninggatan 
samlade Säkerhetspolisen Samver-
kansrådet mot terrorism som består 
av 14 myndigheter som alla på något 
sätt arbetar mot terrorism. Till rådet 
hör ett antal arbetsgrupper, varav en 
är permanent – Nationellt centrum 
för terrorhotbedömning (NCT) – där 
den Militära underrättelse- och säker-
hetstjänsten, Försvarets radioanstalt 
och Säkerhetspolisen tillsammans gör 
strategiska terrorhotbedömningar på 
kort och lång sikt.

– Syftet är att eff ektivisera samhäl-
lets samlade förmåga att förebygga 
och bekämpa terrorbrott. Vi sysslar ba-
ra med analys av det material som de 
olika myndigheterna samlat ihop på 
egen hand.

Att göra det okända känt

JAKOB KAAE

redaktionen@mediaplanet.com

FÖRÄNDRING

STOCKHOLM

Speed Identity VisionAccess
3D biometrisk ansiktsavläsning för miljöer med
extra höga säkerhetskrav, t ex: kärnkraftverk,
flygplatser, banker, datahallar, advokatbyråer,
samt andra säkerhetsklassade verksamheter.

Garanterat säker identifikation med biometri
Biometrisk identitetskontroll är det enda alternativet som helt säkerställer personlig
identifiering. Som en av världens ledande tillverkare och leverantör inom biometri
och säkerhetssystem samarbetar vi med myndigheter, organisationer och företag
över hela världen.

www.speed-identity.se

Vem är vem?

Har du extra höga krav på säkerheten?
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VIKTIGT MED KOMMUNIKATION
”Eftersom allt är digitaliserat i dag och 
det går att bedriva spionage och under-
rättelseverksamhet den vägen är det 
vårt ansvar att bidra till minskad sår-
barhet och ökat skydd för skyddsvärda 
mål”, säger Anders Danielsson.
FOTO: MARC FEMENIA

CATS har funnits sedan 2003 och är en del av Försvarshög-
skolan. Uppdragsgivarna är många och CATS genomför bland 
annat studier för Regeringskansliet, Sida, Försvarsmakten 
och Sveriges Kommuner och Landsting. Verksamheten om-
fattar i huvudsak tre områden; underrättelseanalys, skydd av 
informationssamhället samt studier av terrorism.

– Vi har en stor kunskap kring terroristbekämpning, 
framför allt inom två strategiska områden, berättar Magnus 
Ranstorp. Det ena av dessa handlar om hur man bemöter 
extremism och det andra har fokus på massförstörelse- och 
CBRNE-hot.

Försvarshögskolan ger två halvfartskurser i ämnet och  
expertisen på CATS är också flitigt anlitade föredragshållare 
på universitet, myndigheter och tankesmedjor, bland annat. 
Utöver egna studier samlar man även den kunskap som finns 
internationellt kring ämnet terrorism och CATS ingår i ett 
globalt nätverk tillsammans med organisationer en lång rad 
länder. Magnus Ranstorp är till exempel med och utvärderar 
en dansk handlingsplan som omfattar allt från mentorskap i 
skolor till publika plattformar för debatt.

Kunskapscentrum med fokus på terrorism
På Centrum för asymmetriska hot- och terrorism-
studier (CATS) kan man det mesta om terrorism och 
terrorismbekämpning.

– Vi har ett brett spektrum av verksamheter. Utöver 
vetenskaplig, internationell forskning, gör vi studier 
på uppdrag av olika myndigheter, säger Magnus  
Ranstorp, forskningschef vid CATS.

För mer information om Försvarshögskolan gå in på www.fhs.se

Kontraspionage

1
Kontraspionage innebär att 
förebygga och bekämpa 

olaglig underrättelseverksam-
het och spioneri riktat mot Sve-
rige och svenska intressen ut-
omlands samt mot utländska in-
tressen i landet, inkluderat flyk-
tingspionage.

Kontraterrorism

2
Kontraterrorism handlar 
om att avslöja och bekäm-

pa terrorverksamhet som riktar 
sig mot Sverige eller svenska in-
tressen utomlands, terrorist-
handlingar som utförs i andra 
länder av svenska medborgare.

Författningsskydd

3
Författningsskydd innebär 
att förebygga och avslöja 

verksamhet som med våld, tvång 
eller hot försöker förändra Sveri-
ges demokratiska statsskick.

Säkerhetsskydd

4
Säkerhetsskydd innebär 
rådgivning och tillsyn av 

myndigheter, företag och verk-
samheter som är viktiga för ri-
kets säkerhet. En viktig del i det 
framtida arbetet är frågan om 
IT-säkerhet.

Personskydd

5
Personskydd handlar om 
att bevaka och trygga sä-

kerheten för den centrala stats-
ledningen, kungafamiljen och 
utländska beskickningsmed-
lemmar samt vid statsbesök.

SÄKERHETSPOLISENS 
FEM VIKTIGASTE  
FOKUSOMRÅDEN

5
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F
orskning, utveckling och ut-
bildning, det är de tre ben 
som Katastrofmedicinskt 
centrum bygger verksam-

heten på. Nyligen har man också 
tagit fram ett helt nytt simulerings-
verktyg för katastrofinsatser som 
 används i 30-tal länder.

Katastrofmedicinskt centrum (KMC) 
är en del av verksamheten på 
 Universitetssjukhuset och ska fun-
gera som en kunskapsbank inom 
traumatologi och katastrofmedicin. 
KMC bedriver även nationella och 

internationella utbildningar och 
tillsammans med Linköpings Uni-
versitet har man tagit fram ett 
pedagogiskt simuleringsverk-
tyg som ska kunna åskådlig-
göra en katastrof och hur be-
hovet av insatser ser ut. 

Verktyget har fått namnet 
Emergo Train  System, ETS, 
och består av ett stort antal 
magnetfigurer,  varav 400 är patient-
symboler, som sätts upp på en white-
boardtavla.

– Här finns ambulanser, sjukvårdare,  

patienter med olika typer av skador 
och mycket mer, berättar Johan 

Hornwall. Med hjälp av dessa 
magnetsymboler kan man på 
ett enkelt sätt bygga upp en 
fik tiv katastrofsituation.

Det går även att utvärdera 
om  patienter överlevt beroende 
på om de fått rätt vård i rätt tid. 

I dessa digitala tider är det 
lätt att fråga sig varför inte simule-
ringen gör i datorn. Vad är egent-
ligen fördelarna med att använda 
magnetfigurer?

– Hela händelseförloppet blir  mycket 
mer interaktivt, svarar  Johan Horn-
wall. På det här sättet ser alla i rum-
met vad det är som pågår och alla 
kan delta på ett helt annat sätt än 
om det bara ligger i datorn. Det hela 
blir också mer verklighets troget.

För att få köpa simulerings-
verktyget krävs det också att man 
går en instruktörsutbildning. Verkty-
get används numera i utbildningar i 
flera länder runt om i världen, bland 
annat Japan, Australien, Italien och 
Holland.

 

Katastrofmedicinskt centrum
Utbildningscentrum och kunskapsbank

Johan Hornwall 
Systemansvarig Emergo 
Train System®

Sjukvårdsledare

Att rädda så 
många som möjligt

Katastrofmedicin är en vetenskap 
som har sitt ursprung i det man 
tidigare kallade krigskirurgi. Idag 
omfattar begreppet de sjukvårds-
insatser som görs vid stora olyckor 
eller andra allvarliga händelser där 
många människor blir drabbade. 

– Det räcker inte med att vara 
kunnig inom sin egen medicinska 
disciplin i en sådan här situation, 

säger Tore Vikström. Man måste 
också veta hur man på bästa sätt 
ska använda sig av tillgängliga re-
surser och metoder, det vill säga, 
man måste behärska katastrof-
medicinska principer. Här är be-
slutsfattande och prioritering cen-
trala begrepp.

Vetenskaplig bearbetning
Katastrofmedicinskt centrum vid 
universitetssjukhuset i Linköping 
bedriver forskning kring detta äm-
ne. Utifrån bland annat rapporter 
från katastrofer runt om i världen 
tar man fram metoder för utvärd-
ering och analys av allvarliga hän-
delser. 

På detta sätt vill man möjliggö-
ra en vetenskaplig bearbetning av 
materialet. Målsättningen är att 
få fram kunskap om hur man bäst 
nyttjar resurserna och hur insat-
sen organiseras och leds i en kata-
strofsituation. Katastrofmedicin 
handlar inte bara om jordbävning-
ar i fj ärran länder, säger Tore Vik-
ström. Det sker allvarliga händel-

ser i Sverige också och det är den 
vanliga sjukvården som belastas 
när det sker. Då gäller det att det 
fi nns en beredskap för det. 

Del av vardagssjukvården
Katastrofmedicinsk beredskap be-
traktas i dag som en del av vardags-
sjukvården. Katastrofmedicin ska 
inte blandas ihop med krisbered-
skap. Krisberedskap är ett vidare 
begrepp där katastrofmedicin ut-
gör en viktig del. 

Vid en olycka fi nns oftast både 
polisen, räddningstjänsten och 
sjukvården på plats och ibland kan 
det råda viss förvirring kring var 
gränserna går mellan olika myn-
digheters ansvarsområden. Enligt 
Anita Mohall, beredskapsöverlä-
kare vid landstinget i Östergötland 
är dock lagen glasklar på området.

– Det är alltid sjukvården som 
har det medicinska ansvaret för 
patienter, säger hon. 

KRISSITUATION. Katastrofmedicin handlar om hur man planerar och bedriver 
sjukvård i en krissituation då behovet är större än de resurser som finns till hands. 
 FOTO: SHUTTERSTOCK

NYHETER

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: Katastrofmedicin 
blandas ibland ihop med kris-
beredskap, vad är skillnaden?

Svar: Katastrofmedicin 
handlar i första hand om hur 
man med begränsade resurser 
räddar så många som möjligt, 
säger Tore Vikström, professor 
i katastrofmedicin och trauma-
tologi.

LYCKAS MED 
BEGRÄNSADE 

RESURSER

6
TIPS

FAKTA

Katastrofmedicin 
och traumatologi

En medicinsk katastrof är en 
allvarlig händelse där tillgängliga 
resurser är otillräckliga i förhål-
lande till det omedelbara vård-
behovet och där belastningen är 
så hög att sjukvårdens kvalitets-

krav inte kan upprätthållas.
Katastrofmedicin handlar 

om hur man planerar och bedri-
ver sjukvård i en sådan situation. 

Traumatologi är läran om 
hanteringen av kroppsskador 
som uppkommit genom yttre 
våld.

Tore
Vikström
Professor i kata-
strofmedicin och 
traumatologi
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Nidbilden av hemvärnssoldater är 
gamla gubbar klädda i vadmals-
stövlar, som står vid en brasa och 
grillar korv samtidigt som de vak-
tar ett förråd. Den bilden stämmer 
inte in på Hemvärnet anno 2011.

– Visserligen har vi bevaknings-
uppdrag ibland, men vår orga-
nisation har en helt annan pro-
fi l nu än den haft tidigare, säger 
Matti Björk, informationschef på 
Rikshemvärnsavdelningen.

En del av försvarsmakten
Hemvärnet är en del av försvars-
makten. Sedan förändringen av det 
svenska försvaret, där bland annat 
den allmänna värnplikten tagits 
bort, har Hemvärnets roll föränd-
rats.

– Vi har fått andra, skarpare upp-
gifter och vi har blivit en väsent-
ligare del av de nationella skydds-
styrkorna. Vi har den kortaste be-
redskapstiden i landet och ska 
kunna vara först på plats med de-
lar av ett förband på plats timmar 
efter en händelse, och ett dygn se-
nare ska vi ha ett helt förband på 
plats.

26 000 timmar stöd
Ofta är det fråga om samhällsstöd. 
Hemvärnet är med i eftersök och 
skallgångskedjor om någon sak-
nas och de fi nns med och bygger 

sandsäcksvallar vid översvämning 
eller hjälper till med elförsörjning 
om den skulle gå vid oväder. I fj ol 
ägnade Hemvärnet 26 000 timmar 
åt stöd till samhället. Det var näs-
tan en halvering mot hur det bru-
kar se ut. 

– Vi har fordon som kan ta sig 
fram oavsett väglag. Vid snökaos 
kan vi använda bandvagnar och 

har möjlighet att bistå räddnings-
tjänsten vid akuta insatser. Och 
om det behövs har vi både man-
skap och spadar för att skotta un-
dan snö, berättar Matti Björk. 

Rappa killar och tjejer
Förr, när vi hade ett invasionsför-
svar, var alla vuxna män upp till 47 
år, krigsplacerade. Därefter var det 

fritt fram att gå med i Hemvärnet. 
Det gjorde att många av medlem-
marna var äldre män. I dag består 
Hemvärnet av relativt rappa tjejer 
och killar, som befi nner sig strax 
under trettiostrecket. Och i takt 
med att försvaret ändras, föränd-
ras Hemvärnet. 

Värnplikten ligger på is sedan 
årsskiftet, i stället har Försvars-
makten startat en grundläggan-
de militär utbildning, GMU. De tre 
första månaderna ser likadana ut 
för alla som går utbildningen, där-
efter kan man välja att gå vidare 
till Hemvärnet eller fortsätta in-
om försvaret på något av de kvar-
varande regementena.

– I år fi nns 575 utbildningsplat-
ser med predestination Hemvär-
net. Den siff ran tror och hoppas vi 
ska öka inför nästa år. 

Två tydliga typer
Vid de undersökningar som görs 
kan man utkristallisera två tydli-
ga typer som söker sig till Hemvär-
net. Den som söker spänning, och 
inte spänning som i militärt över-
intresserad, utan annan spänning. 
Att få komma ut i naturen och upp-
leva något annat. Den andra typen 
är den som drivs av att hjälpa till 
på olika sätt, som vill göra något 
viktigt. 

Arbetet är frivilligt och ingen lön 
betalas ut. I stället får de en viss er-
sättning enligt hemvärnsavtalet.

– Trots det brukar det inte va-
ra några problem att få ihop folk. 
Under min tid här på avdelningen 
har det faktiskt inte hänt en enda 
gång, avslutar Matti Björk.

Hemvärnet stöttar 
samhället i krissituationer

NYHETER

ANNELI ABRAHAMSSON

redaktionen@mediaplanet.com

Fråga: Vad är hemvärnets 
viktigaste uppgift?

Svar: ”Att vi ger samhälls-
stöd i krissituationer, som vid 
översvämningar eller skogs-
brand. Och då ställer hem-
värnssoldaterna upp så gott 
som mangrant”, berättar Matti 
Björk.

HJÄLP TILL 
VID KRIS

7
TIPS

MARINEN

Sjövärnskåren 
gör nytta för 
marinen
Sjövärnskårens sommar-
läger lockar många ung-
domar till försvaret.

– Tack vare sjövärnskåren har jag 
satsat på att jobba inom mari-
nen, säger Ingeborg Widerberg 
som snart är klar med utbild-
ningen till örlogskapten.

Som sextonåring var Ingeborg 
på sitt första sommarläger hos 
sjövärnskåren. Under två och en 
halv vecka fi ck hon lära sig seg-
ling, sjövett, navigering och sjö-
mannaskap, bland annat.

– Det var kanske inget läger 
där man ligger i hängmattan och 
läser böcker, men det gav väl-
digt mycket annat, berättar hon. 
Framför allt var det en enorm 
sammanhållning och kamrat-
känsla i gruppen. Man mognar 
verkligen under de där veckorna.

Ingeborg fi ck blodad tand. Tre 
sommarläger senare gjorde hon 
värnplikten och i dag läser hon 
en vidareutbildning till Örlogs-
kapten. Framför allt tjejer inom 
marinen har ofta gått vägen via 
sjövärnskåren.

- Sjövärnskåren blir lite som 
en mjukstart och när man sedan 
gör lumpen har man redan kom-
pisar och man känner till miljön, 
berättar Ingeborg.

Sjövärnskåren fi nns på 18 oli-
ka platser i landet. Utöver utbild-
ningar utför man diverse upp-
drag åt marinen, så som isbryt-
ning, målbogsering, med mera.

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

Ingeborg
Widerberg
Snart klar med ut-
bildningen till ör-
logskapten

FOTO: SJÖVÄRNSKÅREN

FAKTA

Tänk på det här om du 
vill gå med i Hemvärnet:

Du ska vara svensk medbor-
gare och ha fyllt 18 år.

Ha grundläggande militär ut-
bildning. Om man inte har det 
kan man antingen söka till GMU 
(Grundläggande Militär Utbild-
ning) eller söka sig till andra spe-
cialiteter inom Hemvärnet, till 
exempel Lottakåren, Bilkåris-
terna och liknande. Det fi nns all-
tid behov av människor som kan 
köra olika typer av fordon eller 
laga mat.

Vara av god vandel. Vid re-
krytering kollar Försvarsmakten 
med Säkerhetspolisen och po-
lisen så att man inte fi nns med 

i belastningsregistren. Soci-
altjänsten fi nns också med på 
checklistan. Kontroller görs se-
dan med jämna mellanrum.

Det är bra att vara i hyfsat 
god kondition. Vanlig löpträning 
eller några pass i veckan på mo-
tionscykel räcker.

Ring till Försvarsmakten el-
ler till Hemvärnet direkt och ställ 
dina frågor eller anmäl ditt in-
tresse. Du kan också  gå in på 
hemsidorna; www.hemvarnet.
se eller www.forsvarsmakten.se 
. Och vänta inte. Många kommer 
inte längre än till tanken att de 
skulle vilja gå med. Så dröj inte, 
tipsar Matti Björk på Rikshem-
värnsavdelningen.

”Vi har fått andra, 
skarpare uppgifter 
och vi har blivit en 
väsentligare del 
av de nationella 
skyddsstyrkorna.”

Matti Björk
Informationschef, Rikshemvärnsavdelningen
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Hennes skyddsrum är ditt ansvar.
Visst kan tanken på en väpnad konflikt kännas avlägsen. Men du som känner till vad som 
händer runt om i världen   vet det lika bra som vi: det finns aldrig några garantier för fred.
Skulle det värsta inträffa har du som fastighetsägare ett stort ansvar - att erbjuda välfungerande 
och säkra skyddsrum.
Lyckligtvis är det lätt att ta reda på om ditt skyddsrum är i fullgott skick. Det enda du 
behöver göra är att kontakta Skyddsprodukter AB för kostnadsfri rådgivning. 

Vi hjälper dig även att tolka lagtexter, juridiska dokument och besiktningsprotokoll från 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (fd Räddningsverket).  
Som fastighetsägare ansvarar du för att skyddsrummet uppfyller rådande krav. 
Kontakta oss inför stambyte, renovering eller köp av fastighet!

Du når oss på 040-94 40 30 eller info@skyddsprodukter sweden.se. Besök också gärna vår hemsida. 
Välkommen till oss! 

www.skyddsprodukter-sweden.se
www.sakerhetsgymnasiet.se
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ÖKAT FOKUS
”I den försvarspolitiska 
diskussionen blev det 
ett ökat fokus på den 
nationella dimensionen; 
vilken sorts försvar be-
höver vi för att försvara 
Sverige?”, säger Lars 
Ekeman.
FOTO: ULF PALM

SÄLEN

16–18 januari diskuterade 
politiska, militära och civila 
ledare försvars- och säker-
hetspolitik på Folk och För-
svars årliga Rikskonferens i 
Sälen.

Vad är syftet med Rikskon-
ferensen? 
– Att genom en off entlig diskus-
sion lyfta fram frågor om försvars- 
och säkerhetspolitik, utveckla frå-
geställningar kring fred, frihet, de-
mokrati och rikets säkerhet och fö-
ra debatten framåt. 

Vilka var de viktigaste 
frågorna i år? 
– Två viktiga frågeställningar 
handlade om inre hot, informa-
tionssäkerhet och cyberattacker å 
ena sidan, extremism och terror-
hot å den andra. Diskussionen be-
lyste att cyberattacker kan utgöra 

ett hot för de fl esta av samhällets 
funktioner – tekniska styrsystem, 
företagskommunikation, industri, 
tunnelbana, flygplatser, försäk-
ringskassans utbetalningar, elsys-
tem, banksystem. Angående ter-
rorhot från extremister diskute-
rades andra lösningar än ökad sä-
kerhet, såsom att tidigt fånga upp 
individer som riskerar att drivas in 
i extrema grupper. En tredje viktig 
fråga vi tog upp är var vi befi nner 
oss när det gäller fred och frihet i 
Europa med utgångspunkt i Natos 
nya strategiska koncept. En fj ärde 
handlade om försvarspolitik och 
Försvarsmaktens utveckling.

Vad kom ut av diskussio-
nerna?
– Störst genombrott tycker jag att 
det blev kring frågan om informa-
tionssäkerhet. Den debatten gav 
en insikt i vari sårbarheten och ho-
ten kan bestå och hur komplicerat 
det kan vara att hantera denna frå-
ga ledningsmässigt.  

– I den försvarspolitiska diskus-
sionen blev det ett ökat fokus på 
den nationella dimensionen; vil-
ken sorts försvar behöver vi för att 
försvara Sverige? 

Rikskonferens driver försvarsdebatten

NYHETER

EVA GUSTIN

redaktionen@mediaplanet.com

FRÅGOR & SVAR

RIKETS 
SÄKERHET

8
TIPS

VIRUS

Riktade datavirus 
nytt vapen

Specialskrivna virus som slår 
mot enskilda länder eller verk-
samheter är ett billigt och eff ek-
tivt vapen jämfört med traditio-
nell krigföring. Stuxnet är ett ex-
empel på just ett sådant virus.

– Man har hittat Stuxnet på 
många håll i processkontrollin-
dustrin, berättar Tomas Olovs-
son, universitetslektor på Chal-
mers. Viruset är konstruerat så 
att det påverkar vissa utvalda 
processkontrollsystem genom 
att kortvarigt ändra varvtalet på 
de motorer de kontrollerar.

Det märkliga med Stuxnet är 
att i de allra fl esta fall gör viru-
set ingen skada. Det sprider sig, 
men det är inte designat för att 
vakna till liv, utom på ett stäl-
le. Stuxnet tycks nämligen vara 
skrivet som ett specialutformat 
vapen mot vissa speciella an-
läggningar och sannolikt då mot 
urananrikningsanläggningar i 
Iran. Vem som skapat Stuxnet 
vet man inte, och i Iran förnekar 
man att viruset gjort någon ska-
da, eftersom datorerna som styr 
processen inte ska ha varit upp-
kopplade till internet. 

– Klart är i alla fall att Stux-
netviruset är ett exempel på en 
mycket avancerad krigsföring 
som vi troligtvis kommer att 
få se mer av i framtiden, säger 
Tomas Olovsson.

Tomas
Olovsson
Universitetslektor 
på Chalmers

NYHETER I KORTHET

Lars 
Ekeman
General-
sekreterare Folk 
och Försvar

FOTO: ULF PALM

BENEDIKTA CAVALLIN

redaktionen@mediaplanet.com

J-INTERNATIONAL
Din resurs för konsultation och utveckling inom

Stödets innehåll är ut-
format med hänsyn till 

de förändrade livsvillkor 
som kan komma att möta 
soldatens familjemedlem-

mar, släktingar & nära 
vänner i samband med en   

utlandstjänstgöring.

Läs mer om vårt 
arbete på vår nya 

hemsida: 

www.soldathem.org

Vi utbildar  
framtidens polis  
för ett tryggare  

samhälle.

www.polishogskolan.se
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Vi måste skydda våra värden

Är det verkligen bara återhämtningsförmåga vi skall fokusera på? Nej, vi måste ha för-
måga att även under realiserade hot mot vårt öppna samhälle från våldsbejakande ra-
dikala grupper och organiserad grov brottslighet, klara våra respektive myndigheters 
uppdrag för att skydda våra demokratiska värden och våra medborgare.

F
ortifikationsverket  
har i 375 år arbetat 
med skyddsteknik 
och säkerhet för bygg-
nader. Vi har alltså en 
lång historia inom 
detta område. När jag 

tillsammans med uppdragsgiva-
re från civila samhället diskuterar 
hotbilder för att söka olika former 
av skyddslösningar, kommer ofta 
kommentarer av typen: ”Man kan 
inte säga något om hotbilden. Den 
är flyktig.”

I arbetet med skyddslösning-
ar till en byggnad känns det lite 
tunt att gå upp till beslutsfatta-
ren och berätta att alla kalkyler ba-
seras på en flyktig hotbild. Ingen 
ansvarstagande beslutsfattare lär 
ta några som helst investeringsbe-
slut på sådana grunder. Byggnader 
och investeringar är långsiktiga. I 
alla fall långt från flyktiga.

Skydd av fysiska byggnader
Fortifikationsverket har en modell 
som heter Skydds- och Sårbarhets-
analys. Modellen är uppbyggd en-
ligt värden-hotbild-skydd-hotsce-
narier-riskanalyser-åtgärder. Ar-
betssättet skiljer sig inte så myck-
et från MSB:s Risk och sårbarhets-
analys. Däremot är den närmast 
helt inriktad på skydd av fysiska 
byggnader. Det är ju där Fortifika-
tionsverkets uppdrag ligger.

Relativt snart när man arbe-
tar med riskanalyser märker man 
hur stor påverkan sannolikhetsbe-
dömningar får. Här finns ett ”före” 
och ett ”efter”. Före och efter Mad-
rid. Före och efter 9-11. Vad jag vill 

komma till är att en vid riskana-
lystillfället ytterst osannolik hän-
delse med i sig katastrofala följder 
ändå ofta hamnar bland icke-prio-
riterade risker. Problemet är dock 
att vi här hemma i Sverige givet-
vis inte kan kontrollera händelser 
ute i världen som kan eskalera till 
skärpt hotbild.

Medvetna beslut
Om man förutom att räkna risk 
som en funktion av sannolikhet 
för att någon vill och att någon 
lyckas samt konsekvensen av det-
ta, dessutom alltid tar specialfal-
let att sannolikheten för att någon 
vill är 100 procent, oavsett om det 
händer var 100:e år eller varje år, så 
länge som scenariot överhuvudta-
get finns med, kommer i stället för-
mågan hos till exempel en vålds-
verkande organisation dimensio-
nera kravbilden av skyddet. 

Då får beslutsfattare åtminsto-
ne chansen att ta medvetna beslut 
om en tillräckligt hög lägstanivå 
på skyddet. Eftersom förmågan 
hos en våldsverkande organisa-
tion åtminstone inte kan sägas va-
ra flyktig, får man en större resis-
tens mot flyktiga hotbilder.

I dag pratas det mycket om resi-
liens. Bland annat inom arbetet 
med den nationella strategin för 
skydd av samhällsviktig verksam-
het. Själv föredrar jag ordet åter-
hämtningsförmåga. Jordbävning-
en utanför Chile i februari förra 
året jämfört med den i Haiti visar 
på stora skillnader i återhämt-
ningsförmåga. Men är det verkli-
gen bara återhämtningsförmåga 

vi skall fokusera på? Om nu hoten 
sägs var flyktiga, om det mot alla 
odds skulle hända något och om vi 
mest verkar fokusera på återhämt-
ningsförmågan. Har vi då således 
helt slutat prata om skyddsförmå-
ga? 

Jag drar paralleller från den tid 
då det fanns politiska gruppering-
ar i samhället som förespråkade 
gerillaförsvar medan de mer eta-
blerade krafterna bemötte argu-
menten med att man ville stoppa 
fienden vid gränsen. 

Måste kunna skydda oss
Att i dag fokusera på resiliens och 
inte på ett strukturerat sätt med 
kraft bemöta asymmetriska och 
antagonistiska hot samt grova kri-
minella organisationer närmast 
krigsliknande metoder med till-
räcklig skyddsförmåga känns in-
te riktigt tillfredställande. Reserv-
kraft och 24/7-bemanning till trots, 
om någon vill illa så måste vi kun-
na skydda våra samhällsfunktio-
ner mot mer än att bara elektrici-
teten försvinner. 

Jag menar att vi inom det 
skyddstekniska området måste ha 
förmåga att, även under realise-
rade hot mot vårt öppna samhälle 
från våldsverkande organisatio-
ner, klara våra respektive myndig-
heters uppdrag för att skydda vå-
ra demokratiska värden och våra 
medborgare.

Fortifikationsverket har för av-
sikt att fullt ut följa vårt regerings-
uppdrag och fortsätta att stödja he-
la samhället inom fysisk skydds-
teknik och säkerhet för byggnader.

”Reservkraft och 
24/7-beman-
ning till trots, om 
någon vill illa så 
måste vi kunna 
skydda våra 
samhällsfunktio-
ner mot mer än 
att bara elektrici-
teten försvinner.”

SAMHÄLLSSKYDD

 6 högaktuella föreläsningar om 
säkerhet 
�
�
�
�
�
�

Anders Parmér
Affärsutvecklare på avdelningen Cen-
trum för Skyddsteknik på myndighe-
ten Fortifikationsverket. Har mitt kontor 
på Karlberg i Solna. Mitt uppdrag är att 
stödja hela samhället inom skyddsteknik 
genom att finna militära och civila syner-
gieffekter. Upprätthåller dessutom myn-
dighetens kompetens inom specialist-
området elektromagnetiska hot som en 
liten men ändå viktig del av mitt arbete.
Jag är civilingenjör inom Teknisk fysik 
och Elektroteknik. Har ej bakgrund som 
yrkesofficerare, utan från telekom- och 
försvarsindustrin. FOTO: HAMPUS PARMÉR

Fortifikationsverket
Fortifikationsverket är 

specialister inom fortifikation 
och har anor från 1600-talet. 
Ordet fortifikation kommer av 
latinets ”fortificare” som be-
tyder ”göra starkt” eller ”be-
fästa”. Den nuvarande organi-
sationen Fortifikationsverket 
bildades 1994 och lyder under 
regeringen och den största 
uppdragsgivaren är Försvars-
makten. Stefan Attefall (kd), 
civil- och bostadsminister, är 
ansvarig minister.

Fortifikationsverket 
äger:

380 000 hektar mark, varav 
100 000 hektar skog

7 600 byggnader, varav 300 
statliga byggnadsminnen

6 100 försvarsanläggningar
11 flygfält
350 mil väg
Det gör Fortifikationsver-

ket till Sveriges största fastig-
hetsägare.

Den långa erfarenhet och 
unika kompetens inom skydd 
och säkerhet bidrog till att 
Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, 
under 2008 gav Fortifikations-
verket uppdraget att vara en 
del av Sveriges krishantering 
när det gäller skydd av lan-
dets infrastruktur.

Fortifikationsverkets vi-
sion är: En säker värd för en 
säkrare värld.
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För att kunna diskutera den här frågan kan det vara 
på plats att utgå från den traditionella defini-
tionen av säkerhetspolitik och som beskrivs av 

Nils Andrén i boken Säkerhetspolitik – analyser och 
tillämpningar (2002). Enligt Andrén fick begreppet 
säkerhetspolitik en fast fot i den politiska vokabulären 
i mitten på 1960-talet och var då främst knutet till den 
militära hotbilden och traditionella militära motmedel. 
Andrén väljer ändå en ganska öppen definition när 
han skriver att säkerhetspolitiken omfattar ”en stats 
aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också 
i situationer där den ställs inför hot”. Enligt Andrén 
betyder detta att säkerhetspolitikens uppgift är att bevara 
möjligheten för en stat att ”förverkliga sina mål inför hot 
från andra aktörer i det internationella systemet”. Han 
fortsätter med att göra ett förtydligande. ”Sådana hot 
måste komma från andra stater eller sammanslutningar 
av stater”. Denna definition betyder att det enbart är hot 
eller påtryckningar från andra stater som ligger inom 
säkerhetspolitikens revir. 

Under 1990-talet introducerades ett vidgat säkerhet-
sbegrepp, inte minst under inflytande av den så kallade 
”Köpenhamnsskolan” under ledning av Barry Buzan 
och Ole Waever. De argumenterade att säkerhet måste 
diskuteras med ett betydligt bredare perspektiv än enbart 
det militära. Genom en uppdelning i fem sektorer, 
politik, militär, social, ekonomi och miljö menade de 
att hotet mot människors säkerhet kan ha många skilda 
orsaker. Vid sidan om denna ”horisontella” indelning 
gjorde de också en ”vertikal” genom att hävda att säker-
het också måste ses ur ett internationellt, regionalt, na-
tionellt och individuellt perspektiv. Buzan och Waevers 
forskning har haft stor betydelse för att öka vår insikt 
om komplexiteten då säkerhet skapas eller hotas.

 dessa forskare publicerade användes 
inte begreppet säkerhetspolitik, utan säkerhet. Under 
inflytande av den debatt som uppstod som en följd av 
den säkerhetspolitiska utvecklingen och introduktionen 
av en ny syn på säkerhet uppstod en osäkerhet om rela-
tionen mellan det vidgade säkerhetsbegreppet och den 
syn på säkerhetspolitik som traditionellt varit gällande i 
Sverige och som beskrivits av Nils Andrén. För att skapa 
ökad klarhet gjordes ett försök i försvarspropositionen 
1998/99:74 Förändrad omvärld – omdanat försvar där 
följande ställningstagande presenterades:

Samtidigt som säkerhetsbegreppet vidgas är det inte 
rimligt eller hanterligt att anse att allt som kan påverka 
landets och medborgarnas situation har säkerhetspoli-
tisk relevans. Säkerhetspolitiken bör enligt regeringens 
mening avse sådana hot mot säkerheten som kan in-
nebära snabba och allvarliga försämringar av samhällets 
normala funktioner. Det innebär att hoten måste ha viss 
dignitet (dvs. avse samhället eller många människor sna-

rare än enskilda verksamheter eller individer). Sådana 
hot har ofta även försvarspolitisk relevans genom att 
totalförsvarsresurser i större eller mindre utsträckning 
kan användas för att hantera dem, om de skulle inträffa.

 den dåvarande regeringen dra 
en gräns mellan en allmän syn på säkerhet och säker-
hetspolitikens roll. I propositionen påpekas vikten av 
att även andra hot än de som traditionellt har betecknats 
som säkerhetspolitiska, måste tas på ett allt större allvar. 
Men att det samtidigt är viktigt att inte beteckna dessa 
hot som säkerhetspolitiska. 

Detta försök att skapa en rågång mellan begrep-
pen ”säkerhet” och ”säkerhetspolitik” fick dock inget 
riktigt genomslag. Undan för undan suddades skillnaden 
mellan dessa båda begrepp ut. I försvarsberedningens 
rapporter 2006 och 2007 är ordet säkerhetspolitik helt 
borttaget. Istället används enbart ordet säkerhet. Mot 
bakgrund av de hot som lyfts fram i beredningens 
rapporter är denna utveckling helt naturlig. Det är inte 
längre stater som upplevs som det stora hotet utan andra 
aktörer och utmaningar. Försvarsberedningen föreslår 
även ett mål för svensk säkerhet:
 • att värna befolkningens liv och hälsa,
 • att värna samhällets funktionalitet,
 • att värna vår förmåga att upprätthålla våra 

grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter.

 av ovanstående mål är säker-
hetshot. Med denna definition hotas vår säkerhet även av 
miljöförstöring och klimatförändringar.

Denna skrivning ligger långt från det som defini-
eras som säkerhetspolitik både i försvarspropositionen 
1998/99:74 och av Nils Andrén. Det är därför naturligt 
att ordet säkerhetspolitik inte används eftersom en bety-
dligt bredare hotbild har introducerats.

Mer problematiskt blir det i regeringens senaste 
försvarsproposition 2008/09:140, Ett försvar i användn-
ing, där ordet säkerhetspolitik på nytt återkommer, men 
nu utan någon åtskillnad från ordet säkerhet. Under 
rubriken ”Säkerhetspolitisk inriktning” presenteras 
samma säkerhetsmål som tidigare använts av försvars-
beredningen:

Regeringens bedömning: Målen för vår säkerhet är:
− att värna befolkningens liv och hälsa,
− att värna samhällets funktionalitet och
− att värna vår förmåga att upprätthålla våra 
grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter.
Säkerhet är därmed ett vidare begrepp än skydd av det 

egna fysiska territoriet. Sveriges säkerhetspolitik syftar 
ytterst till att garantera landets politiska oberoende och 
självständighet. Hävdandet av vårt lands suveränitet är 

en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen 
för vår säkerhet.

Den stora skillnaden mellan försvarsberedningens text 
och försvarspropositionen är att regeringen inte nämner 
miljöförstöring och klimatförändringar som säkerhet-
shot. Lite längre fram i propositionen blir ändå samstäm-
migheten med försvarsberedningen tydligare.

Regeringen delar Försvarsberedningens bedömning 
att utmaningar och hot mot målen för vår säkerhet är 
föränderliga, gränslösa och komplexa.  Vissa är svåra 
att förutse och kan uppstå plötsligt, medan andra är mer 
långsiktiga och växer fram successivt.

 klimatförändringar kan 
tolkas in i denna skrivning. Den skillnad mellan ”säker-
het” och ”säkerhetspolitik” som definierades i slutet på 
1990-talet är därmed helt utsuddad. Begreppen blandas 
med varandra som utbytbara synonymer utan någon 
förklaring till deras inbördes relation. 

Har det här då någon betydelse? Vad vi kunnat iaktta 
är att frånvaron av militära hot har skapat en förflyttning 
av säkerhetspolitiken från ett fokus på ”hård säkerhet” 
till ”all säkerhet”. Från stater som motpart, till att även 
individer kan utgöra ett hot. Från ett aktörsperspektiv till 
att allt, även klimatet blivit ett säkerhetspolitiskt prob-
lem. Är detta en rimlig utveckling? Enligt min uppfatt-
ning är det inte det. Det är fullständigt omöjligt att inom 
ett politiskt begrepp, i detta fall säkerhetspolitik, pressa 
in alla de säkerhetsproblem som ryms inom ett vidgat 
säkerhetsbegrepp. Särskilt som det är helt olika aktörer 
som har ansvaret för att handskas med problematiken 
och helt skilda medel som ska användas. 

 blir också att 
försvarspolitiken blir otydligare. Vad ska egentligen 
Försvarsmakten göra åt huvuddelen av de hot som 
beskrivs i försvarspropositionen? Det uppstår istället ett 
glapp mellan de hot som beskrivs som väsentliga och den 
militära organisationens roll. Särskilt som huvuddelen av 
försvarspropositionen ägnas åt att beskriva utvecklingen 
av Försvarsmakten, medan det är ytterst sparsamt med text 
som visar på hur det vidgade säkerhetshotet ska hanteras. 

De hot som kan utgöra en allvarlig 
fara för det svenska samhället har 
förändrats. Det är bra att detta lyfts 
fram. Däremot är det olyckligt att alla 
hot mot vår säkerhet börjar betecknas 
som säkerhetspolitiska, särskilt i en 
försvarsproposition. Genom en ökad 
tydlighet skapas förutsättningar för 
en bättre analys, för att handskas 
både med den ”hårda säkerheten” och 
alla andra säkerhetshot som måste 
mötas med andra än militära medel.
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Saab, som har ca 13 200 anställda och en årlig omsättning på ca 25 miljarder, förser den 
globala marknaden, som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet, med världs-
ledande produkter, tjänster och lösningar.

Efter fl era lyckade IT-projekt inom Saab koncernen, bl a för ett av affärsområdena där 59 
olika IT-system med fl era tusen användare ersattes med IFS Applications, har IFS fått 
förtroendet att bli koncernleverantör. IFS Applications används som affärssystem för att 
hantera produkternas livscykel från konstruktion via produktion och logistik till service & 
support med tillhörande stödprocesser. Dessutom har IFS ingått ett partnerskap där IFS 
Applications ingår som en del i Saab’s supporterbjudande till den globala marknaden. Det 
första kontraktet som kommer att hanteras inom det nya samarbetet är Saab’s helhetså-
tagande av drift och underhåll för svenska fl ygvapnets fl ygsystem SK 60.

”IFS stärker Saab’s marknadserbjudande och har påvisat en verksamhetskompetens och 
enkelhet att samarbeta med som gör IFS till en stark samarbetspartner. Vi har nu satt 
upp en organisation tillsammans med IFS för gemensamma marknadsaktiviteter, försälj-
ning och utveckling” säger Göran Kristoffersson, Vice President Business Development, 
Support and Services på Saab AB.

”Som koncernleverantör får IFS en central roll till att Saab uppnår sina affärsmål. IFS App-
lications är ett effektivt och fl exibelt stöd för koncernens verksamhetsprocesser. IFS har 
hjälpt oss att markant sänka våra IT-kostnader, stärka vår position som leverantör och vi 
kan nu hantera ökad export, en bredare kundbas och fl er uppdrag” säger Leif Karlsson, 
Vice President Operations Support, Support and Services på Saab AB.

Med över 2 700 medarbetare världen över utvecklar och levererar vi fl exibla affärssystem till kunder i våra utvalda branscher; 
Tillverkning, Service & Installation, Handel, Grossist, Process, Försvar och Energi. Våra branschlösningar är baserade på lång 
erfarenhet, gedigen kompetens och ett nära samarbete med kunderna – vi kallar det Industry Excellence.
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