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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Regeringskansliet har påbörjat förberedelserna inför ett nytt försvarspolitiskt
inriktningsbeslut. Som ett led i dessa förberedelser har regeringen gett MSB i
uppdrag att lämna underlag om ”sådana säkerhets- och försvarspolitiska
förhållanden som är relevanta för arbetet” (Fö2012/1163/SSP). Anvisningarna
till uppdraget ger vid handen att MSB anmodas ge en beskrivning och analys av
viktiga förändringar och utvecklingstendenser av säkerhets- och
försvarspolitisk vikt i Sveriges närområde och globalt. Underlaget ska omfatta
en bedömning av konsekvenserna av sådana förändringar och tendenser för
Sverige.
Exempel på områden som ska behandlas är:
•

Globala trender och tendenser av betydelse för uppgiften

•

Det internationella säkerhetssamarbetets utveckling inklusive EU som
utrikes- och säkerhetspolitisk aktör, Nato och det nordiska försvarsoch säkerhetspolitiska samarbetet

•

Lärdomar av konflikter och insatser från det internationella samfundet

•

Utvecklingen av USA:s försvars- och säkerhetspolitik

•

Utvecklingen av Ryssland och OSS

•

Utvecklingen av relevanta regioner (bland annat utvecklingen i
närområdet inklusive Östersjöregionen samt Barents och Arktis,
respektive Afrika med fokus på Afrikas horn, Sahel och Nordafrika
samt vidare Mellanöstern, Kaukasus, Nordkorea, Afghanistan, Pakistan
och Kina)

•

Den tekniska utvecklingen av relevans för säkerhets- och
försvarspolitiken

I denna rapport redovisar MSB sitt svar på uppdraget.
Underlaget har tagits fram för att utgöra ett diskussionsunderlag i den
arbetsgrupp (AgSäkpol) vid Försvarsdepartementet som kommer att arbeta
med att ta fram underlag till Försvarsberedningen under hösten 2012.
Underlaget är därför disponerats utifrån detta. Urvalet av områden som belysts
i rapporten har i första hand valts utifrån påverkan på samhällsskydd och
beredskap men även här har avgränsningar gjorts. Skulle underlaget ha utgjort
en mer fristående rapport skulle det ha disponerats och kanske balanserats
annorlunda. En sådan rapport hade krävt ytterligare beredningstid vid MSB.
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1.2 Utgångspunkter
Synen på säkerhet har gradvis förändrats. I En strategi för Sveriges säkerhet
(Ds 2006:1) konstaterar Försvarsberedningen att ”hoten mot och målen för vår
säkerhet, samt våra medel för att stärka säkerheten är mer komplexa och
mångdimensionella idag än tidigare”. Detta har även regeringen senare slagit
fast i inriktningspropositioner för både samhällsskydd och beredskap och det
militära försvaret.
Målen för Sveriges säkerhet är;
-

Att värna befolkningens liv och hälsa

-

Att värna samhällets funktionalitet och

-

Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Dessa mål och de hot som kan förutses (allt från antagonistiska till ickeantagonistiska) ställer krav på en mycket bred uppsättning medel för att stärka
säkerheten. Försvarsberedningen konstaterar i En strategi för Sveriges
säkerhet (Ds 2006:1) att dessa medel sträcker sig från orsaksförebyggande och
sårbarhetsreducerande till förhindrande, hanterande och återuppbyggande.
Därmed berörs i princip alla politikområden. Allt från utrikes- och
försvarspolitik till bistånds-, kriminal-, miljö-, social-, arbetsmarknads- och
näringspolitik. Sveriges moderna politik för säkerhet är således mycket bredare
än traditionell säkerhets- och försvarspolitik.
I denna breda politik för säkerhet är området samhällsskydd och beredskap en
viktig del. Samhällsskydd och beredskap, som presenteras mer utförligt i nästa
kapitel, omfattar hela hotskalan och har både en nationell och en internationell
dimension. Det används ofta som samlingsbegrepp för skydd mot olyckor,
krisberedskap respektive civilt försvar. Området samhällsskydd och beredskap
kan dessutom sägas omfatta vissa verksamheter som inte enkelt kan sorteras in
under dessa tre rubriker. Detta gäller bl.a. de delar av informationssäkerhetsområdet som avser mindre allvarliga IT-incidenter (dvs. vare sig olyckor eller
kriser) och delar av den internationella insatsverksamhet som MSB bedriver.
Samtidigt som området samhällsskydd och beredskap är en viktig del i Sveriges
politik för säkerhet finns det viss verksamhet inom området som bara har en
indirekt koppling till målen för Sveriges säkerhet. Den aktuella verksamheten
syftar inte till att uppnå målen för Sveriges säkerhet, men är sammanlänkad
med politiken genom att dess beredskap, förmågor etc. överlappar den
beredskap som behövs för att uppnå säkerhetsmålen.
Ett första exempel på detta avser vardagsolyckor inom området skydd mot
olyckor samt mindre allvarliga IT-incidenter. Redan i det första stycket i En
strategi för Sveriges säkerhet (del 1 En säkerhetsstrategi) lägger
Försvarsberedningen fast att tyngdpunkten i strategin avser samhällets
säkerhet, dvs. händelser och förhållanden som enskilda individer saknar
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förutsättningar att själva hantera fullt ut och som skadar samhällets
funktionalitet. När Försvarsberedningen diskuterade individens säkerhet
handlade det därför främst om individen ”som kollektiv”. Som en konsekvens
av detta är det mål som rör individen formulerat som ”befolkningens” säkerhet
och inte ”den enskildes” eller ”individens” säkerhet. Detta innebär att åtgärder
för att förebygga och hantera vardagsolyckor där den enskilde individen
drabbas hårt men kanske inte befolkningen som grupp, t.ex. bränder och
fallolyckor eller mindre allvarliga IT-incidenter, inte i första hand syftar till att
uppnå de mål som har satts upp för Sveriges säkerhet. Indirekt är
verksamheten däremot sammanlänkad med området. Den beredskap som
samhället måste utveckla för att hantera händelser högre upp på hotskalan
bygger i grunden på den beredskap, förmåga etc. som finns för mer vardagliga
händelser, även om det också behövs kompletterande åtgärder för den högre
hotskalan. Åtgärder inom denna vardagsorienterade verksamhet kan således
bidra indirekt till Sveriges politik för säkerhet.
Det andra exemplet är verksamhet inom de delar av MSB:s internationella
insatsverksamhet som avser humanitära insatser. Vissa internationella
insatser, t.ex. MSB:s insatser inom civil konflikthantering, är politiskt
motiverade och bidrar således direkt till att uppnå målen för Sveriges säkerhet.
MSB:s humanitära insatser genomförs däremot alltid utifrån gällande
internationell rätt och humanitära principer (neutralitet, opartiskhet och
oberoende). Det ska vara humanitära behov som styr verksamheten och inte
politiska mål och prioriteringar. Kopplingen mellan denna verksamhet och
Sveriges politik för säkerhet är därmed endast indirekt. MSB har ett mål i
myndighetens regleringsbrev som beskriver att MSB ska verka för att integrera
beredskapen för nationella och internationella insatser. Detta innebär att delar
av MSB:s beredskap för humanitära insatser sammanfaller med den beredskap
som MSB har för att bidra till Sveriges säkerhet.

1.3 Avgränsningar
I den fortsatta redovisningen utgår MSB från området samhällsskydd och
beredskap. Området har således fungerat som ett sorts raster för när MSB har
identifierat förändringar och utvecklingstendenser respektive analyserat
konsekvenser och mer principiella frågeställningar.
All verksamhet inom området samhällsskydd och beredskap präglar inte
redovisningen lika mycket. Tyngdpunkten ligger på sådan verksamhet som har
en direkt koppling till målen för Sveriges säkerhet. Detta innebär att
förändringar och utvecklingstendenser respektive konsekvenser och
principiella frågeställningar som är av relevans för den verksamhet som avser
vardagsolyckor och mindre allvarliga IT-incidenter respektive de delar av
MSB:s internationella insatsverksamhet som avser humanitära insatser endast
präglar underlaget i begränsad utsträckning.
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1.4 Disposition
I kapitel 2 redovisas beståndsdelarna i området samhällsskydd och beredskap
översiktligt, eftersom det är detta område som den fortsatta redovisningen tar
sin utgångspunkt i. I kapitel 3 och 4 lyfter MSB fram ett antal förändringar och
utvecklingstendenser i omvärlden. Kapitel fyra fokuserar på sådana faktorer i
omvärlden som antingen snabbt kan förändra förutsättningarna för arbetet
med samhällsskydd och beredskap eller där åtgärder behöver vidtas redan nu
för att det ska finnas en chans att parera en negativ utveckling. I kapitel 5 pekar
MSB på ett antal konsekvenser för Sverige av de förändringar och
utvecklingstendenser i omvärlden som uppmärksammas. Avslutningsvis lyfter
MSB i kapitel 6 upp några mer principiella frågor som bör belysas framöver.
Med denna rapport biläggs även ett antal rapporter och analyser som MSB har
tagit fram sedan tidigare av relevans för uppdraget.
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2. Samhällsskydd och
beredskap
I detta kapitel redovisas beståndsdelarna i området samhällsskydd och
beredskap översiktligt via en tankemodell för området.

2.1 En tankemodell för området
samhällsskydd och beredskap
Området samhällsskydd och beredskap kan beskrivas med en tankemodell, se
fig. 1 nedan, bestående av delarna: det som ska skyddas; det som hotar; den
förmåga som ska skapas; de som ska agera och de verktyg som kan användas.

Figur 1: Tankemodell för området samhällsskydd och beredskap grundläggande beståndsdelar.
2.1.1

Det som ska skyddas

Arbetet inom samhällsskydd och beredskap ska bidra till såväl individens som
samhällets och nationens säkerhet. Det som ska skyddas – skyddsvärdena –
utgår från målen för samhällets säkerhet respektive målen för samhällets
krisberedskap. Inom ramen för arbetet med nationell riskbedömning1 (se även

1

I enlighet med EU:s riktlinjer ”Risk assessment and mapping guidelines for disaster

management, SEC (2010)” har MSB påbörjat utvecklandet av en nationell riskbedömning.
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bilaga 8.1) har beskrivningen av dessa vidareutvecklats något då målen ovan
beskrivna t ex saknar dimensionen nationell suveränitet. Skyddsvärden
omfattar såväl nationella som internationella dimensioner:
-

Människors liv och hälsa - omfattar alla människor som har Sverige
som hemvist eller uppehåller sig i Sverige eller är svenska medborgare
och uppehåller sig utomlands. Liv och hälsa omfattar fysisk och psykisk
hälsa hos dem som drabbas direkt eller indirekt (till exempel anhöriga)
av en händelse eller ett skeende. Skyddsvärdet omfattar även de
människor som innefattas i EU:s solidaritetsklausul samt på global nivå
de människor som innefattas i internationellt katastrofbistånd.

-

Samhällets funktionalitet - omfattar funktionalitet och kontinuitet i
det som starkt påverkar det dagliga livet för enskilda personer, företag
och andra organisationer (fysiska och juridiska personer).

-

Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter omfattar människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt
förtroende för samhällets institutioner och det politiska
beslutsfattandet, ledningsförmåga på olika nivåer, avsaknad av
korruption och rättsövergrepp.

-

Miljö och ekonomiska värden omfattar ekonomiska värden i form
av privat och offentlig lös och fast egendom samt värdet av produktion
av varor och tjänster. Det omfattar miljön beskrivet som mark, vatten
och fysisk miljö, biologisk mångfald, värdefulla natur- och
kulturmiljöer (av människan skapade och påverkade miljöer i naturen)
samt annat kulturarv i form av fast och lös egendom.

-

Nationell suveränitet omfattar kontroll över nationens territorium,
nationell kontroll över de politiska beslutsprocesserna i landet samt
säkrande av nationens försörjning med förnödenheter.

2.1.2

Det som hotar

MSB använder som tidigare nämnts begreppet samhällsskydd och beredskap
som ett samlingsbegrepp för områdena skydd mot olyckor, krisberedskap och
civilt försvar. Dessa tre områden omfattar hela hotskalan från den frekventa
olyckan i vardagen till kriser och krig.
Traditionellt har hot, sårbarheter och risker hänfört sig till svenskt territorium,
men utvecklingen av internationellt samarbete med solidaritet som grund,
globalisering med gränsöverskridande flöden av t ex information (cyber) och

Se ”Ett första steg mot en nationell riskbedömning – nationell riskidentifiering”, MSB 3362011.
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kapital samt det ökande utnyttjande av rymden med t ex GPS och satelliter gör
att det finns anledning att föra en diskussion om synen på vad som är svenskt
närområde, svenska intressen och skyddsvärden samt hur vi ska förhålla oss till
t ex vad som ingår i ett modernt civilt försvar2. MSB rekommenderar att
diskussionen lämpligen förs i den kommande försvarsberedningen och tar i
denna rapport inte ställning i frågan.
”Det som hotar” omfattar alltså:
-

Olyckor

-

Kriser

-

Krig

I detta sammanhang är det viktigt att betona att olika aktörer arbetar med
säkerhetsfrågor på olika sätt, utifrån olika ramverk. Kommunerna utgår
exempelvis från att det skapas ett ”tryggt och säkert” samhälle. Förutom skydd
mot olyckor och krisberedskap har kommunerna valt att även lyfta upp
brottsförebyggande åtgärder.
Till hotbilden hör även de potentiella typer av händelser eller skeende som kan
ge upphov till olyckor, kriser och krig. Till händelser räknas det som vanligen
ses som risker mot den enskilde individen eller samhället, från fallolyckan i
hemmet till en terroristhandling. Några exempel på händelser återfinns i
nedanstående tabell:

Tabell indelad i vanligt förekommande händelser respektive sällanhändelser. Innehållet
ovan är ett exempel, inte en fullständig tabell.

Utöver händelserna och riskområdena beskrivna ovan skulle även andra farliga
fenomen, ämnen, aktiviteter och tillstånd som vanligen går under den mer
generella benämningen ”fara” (jfr. engelskans ”hazard”) kunna inkluderas.
Exempel på faror som ofta nämns som relevanta i sammanhanget
samhällsskydd och beredskap är klimatförändringar, socialt utanförskap och
ökande klyftor och organiserad brottslighet. Resonemang kring faror och
eventuellt också sårbarheter kan också föras utifrån de framtida utmaningar

Från närområde till hot- och risksfär: Ett nytt perspektiv på svensk säkerhet. UI
Occasional paper, nr 9, 2012.

2
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och möjligheter i en föränderlig värld som diskuteras mer ingående i avsnitt Att
arbeta i en föränderlig värld samt i kapitel 3.
Olyckor - Skydd mot olyckor
Området skydd mot olyckor omfattar verksamhet på kommunal, regional och
nationell nivå som syftar till att förebygga och hantera olyckor.
I förarbetena till Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) finns en
definition på vad som utgör en olycka. ”Med olyckshändelser avses plötsligt
inträffade händelser som har medfört eller kan befaras medföra skada. Dit
räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller som inträffar utan
människors handlande. Som olyckshändelser räknas också händelser som
beror på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Detta gäller
oberoende om handlingen eller underlåtenheten är uppsåtlig eller ej.”
De verksamheter som ligger inom området skydd mot olyckor är bland annat
räddningstjänst på kommunal och statlig nivå och brandförebyggande arbete.
Dessutom kan verksamhet som syftar till att förebygga andra typer av olyckor
än de som kan kräva räddningsinsatser, t.ex. fallolyckor och kvävningsolyckor
också sägas ingå i området skydd mot olyckor. Enligt LSO (3 kap, 1§) ska
kommunerna vidta åtgärder för att ”förebygga bränder och skador till följd av
bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma
skydd mot andra olyckor än bränder”. Detta innebär att kommunerna ska, utan
att ta över någon annans ansvar, främja generellt olycks- och
skadeförebyggande arbete i kommunen, exempelvis genom att samverka med
de mer direkt ansvariga aktörerna.3
Fram till och med 2008 års budgetproposition var skydd mot olyckor ett
definierat verksamhetsområde i statsbudgeten, först inom politikområdet
Skydd och beredskap mot svåra påfrestningar och olyckor och därefter inom
politikområdet Samhällets krisberedskap. I budgetpropositionen för 2008
beskrivs området på följande vis: ”Verksamhetsområdet omfattar
räddningstjänst, olycks- och skadeförebyggande verksamhet samt övriga
åtgärder vid olyckor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, lagen
(2006:263) om transport av farligt gods, lagen (1999:381) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor samt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Vidare styrs verksamheten av
ett antal författningar inom sjösäkerhetsområdet. Området omfattar även
åtgärder för att förebygga och begränsa konsekvenser av olyckor samt avhjälpa
skador.”4

3

Prop. 2002/2003:119, Reformerad räddningstjänstlagstiftning, s. 55f.

4

Prop 2007/2008:1, Utgiftsområde 6, s. 76.
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Kriser - Krisberedskap
Krisberedskap omfattar verksamhet på kommunal, regional och nationell nivå
som syftar till att skapa förmåga att förebygga och hantera kriser.
I regeringens proposition (2007/08:92) Stärkt krisberedskap – för säkerhets
skull definieras en kris som en ”händelse som drabbar många människor och
stora delar av samhället och hotar grundläggande värden och funktioner. Kris
är ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och organisation.
En kris är oväntad, utanför det vanliga och vardagliga och att lösa krisen kräver
samordnade åtgärder från flera aktörer”.5
I krisberedskapsförordningen (2006:942), 4§, definieras krisberedskap som
”förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder samt genom den
organisation och de strukturer som skapas före, under och efter en kris
förebygga, motstå och hantera krissituationer”. Förordningen riktar sig till
statliga myndigheter.
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, med tillhörande
förordningar syftar på motsvarande sätt till att kommuner och landsting ska
minska sin sårbarhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer (och
därigenom även uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar).
Krig - Civilt försvar
Civilt försvar och militärt försvar utgör tillsammans totalförsvar som är den
verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Om Sverige är i krig
råder högsta beredskap enligt Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap, och då är totalförsvar all samhällsverksamhet som ska bedrivas. I
en krigssituation stöttar civila myndigheter och annan verksamhet
Försvarsmakten. I fred omfattar civilt försvar verksamhet på kommunal,
regional och nationell nivå som syftar till att höja samhällets förmåga att
motstå ett väpnat angrepp, se även bilaga 8.2 Strategi för civilt försvar.6

2.1.3

Den förmåga som ska skapas

Inom området ska det skapas en förmåga som bidrar till såväl skydd mot
olyckor, krisberedskap som civilt försvar.
Budgetproposition (2011/12:1) för utgiftsområde 6 – Försvar och samhällets
krisberedskap, som tydliggör att krisberedskapen ”(…) har sin grund i
samhällets normala vardagliga verksamhet för att förebygga och hantera

5

Prop 2007/08:92, Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull, s. 77.

6

Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap; samt MSB, ”Utgåva 1 av Strategi för

civilt försvar - beslutad att gälla under 2012 som underlag för arbetet med
konceptutveckling och försvarsplanering”, Dnr 2011-2587, 2012-01-24.
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olyckor och mindre omfattande störningar, t.ex. översvämningar, bränder och
strömavbrott. Det är funktioner som polisen, sjukvården, räddningstjänsten,
tele- och datakommunikationer och deras vardagliga verksamhet och resurser
som utgör grunden för samhällets krisberedskap”. Vidare beskrivs hur
krisberedskapen ”(…) lägger grunden för det civila försvaret, dvs. förmågan i
den verksamhet som ska bedrivas i händelse av krig.”
Formuleringar i såväl inriktningsbeslut som styrande dokument från Riksdag
och regering befinner sig i huvudsak på en principiell, övergripande nivå vad
gäller förmågan som ska skapas. Det är t.ex. oklart exakt vilka de gemensamma
nämnarna är i förmågan som krävs vid skyddet mot olyckor, krisberedskapen
och det civila försvaret.
Det är dock av vikt att skydda samtliga skyddsvärden mot samtliga typer av
hot. På en övergripande nivå formuleras detta som två övergripande
”uppgifter” vad gäller förmåga:
-

Förhindra att olyckor, kriser och krig uppstår – Det finns en
god förmåga i samhället att förhindra uppkomsten av händelseförlopp
som kan karakteriseras som olycka, kris eller krig.

-

Begränsa negativa effekter av olyckor, kriser och krig – Det
finns en god förmåga i samhället att genom planering och andra
förberedelser påbörja, eller medverka i, hanteringen av en olycka, kris
eller krig och genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och
lindra effekterna av det inträffade. Förmåga ska också finnas att kunna
samarbeta med och ge stöd till aktörer i andra länder.

Båda förmågorna handlar om att minska risker. Den första relaterar främst till
förebyggande (och lärande) arbete, den andra relaterar främst till hantering
och förberedande (och lärande) arbete.7
Att ytterligare ange vilken förmåga som bör finnas och hur den ska utvecklas
återstår att göra och bör ske parallellt med utvecklandet av mål för området.
MSB avser arbeta vidare med ett sådant arbete 8 .
2.1.4

De som ska agera

Vad gäller de som ska agera gäller ansvars-, likhets- och närhetsprincipen. Vid
kriser och katastrofer som drabbar Sverige eller andra länder måste vi också
förhålla oss till de solidaritetsåtaganden som formulerats från svensk sida samt
inom Norden och EU.

7

Det bör dock nämnas att även förberedande arbete (t.ex. skapande av rutiner och

strukturer för omvärldsanalys och beredskap) kan bidra till att en viss händelse – med
potentiella skadeverkningar – inte eskalerar till olycka, kris eller krig.
8

MSB (2011) ”Mål för området samhällsskydd och beredskap – en förstudie”, dnr. 2011-
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Ansvarsprincipen innebär att den som i normala fall ansvarar för en
verksamhet fortsätter göra det även vid en kris samt ansvarar för att vid behov
samverka med andra berörda aktörer.9 Närhetsprincipen och likhetsprincipen
innebär att en kris ska hanteras geografiskt och ansvarsmässigt nära krisen och
att organisationen ska fungera så likt vardagsfallet som möjligt. Den svenska
solidaritetsförklaringen, den gemensamma solidaritetsklausulen inom EU samt
den nordiska solidaritetsförklaringen innebär också att Sverige och länder
inom Norden och EU har lovat varandra ömsesidigt bistånd vid kriser och
katastrofer där de egna resurserna inte räcker till.
Sett till hela området samhällsskydd och beredskap omfattas alla aktörer i
samhället som agerar på internationell, central, regional och lokal nivå, vilka
kan kategoriseras enligt följande:

9

-

Den offentliga förvaltningen omfattar kommuner, landsting,
länsstyrelser, centrala myndigheter och regering och riksdag.
Kommuner, länsstyrelser och regering har ett geografiskt
områdesansvar (ett tvärsektoriellt ansvar). Områdesansvar på nationell
nivå utövas genom centrala myndigheter. Vad gäller krisberedskap så
har vissa myndigheter ett särskilt ansvar. Övrigt ansvar, roller och
uppgifter gällande olyckor och civilt försvar framgår av olika
lagstiftningar.

-

Näringslivet omfattar företag med kommersiell verksamhet och
precis som andra aktörer har dessa ett ansvar för att den verksamhet
man bedriver ska fungera. Ansvaret utgår från lagstiftningen och
omfattar t.ex. en säker arbetsmiljö. I praktisk bemärkelse är det dock
något oklart hur långt detta ansvar sträcker sig, t.ex. vid allvarliga
kriser och störningar.

-

Frivilligorganisationer och föreningsliv omfattar föreningar,
ideella organisationer och frivilligorganisationer. Frivilliga är en viktig
resurs för att möta konsekvenserna av allvarliga kriser, t.ex. vid
räddningsarbete och undsättning vid extremväder.

-

Den enskilde individen har ett egenansvar för att utifrån sina
förutsättningar möta olyckor, kriser och krig. Samhällets skyldigheter
inkluderar att informera om detta ansvar.

-

Internationella aktörer omfattar alla typer av organisationer på
internationell nivå, från politiska institutioner till globala företag.

Skr. 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet, s. 5.
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2.1.5

De verktyg som kan användas

De ”verktyg som kan användas” är de incitament som staten använder för att
utveckla och driva arbetet för att skapa en förmåga inom samhällsskydd och
beredskap framåt.
De kan delas in i olika kategorier:
-

Lagar och regler, t.ex. föreskrifter, styrande dokument och tillsyn för
efterlevnad av lagar och regler

-

Ekonomiska styrmedel, t.ex. skatter, bidrag, böter och 2:4-anslag

-

Kunskap och kommunikation, t.ex. forskning, metodstöd,
utbildning, övning, statistik, analyser och utvärderingar, handböcker
och vägledningar, tekniska resurser, risk- och kriskommunikation och
samverkansnätverk

2.2 Ett säkrare samhälle i en föränderlig
värld
En viktig del i tankemodellen är ordet föränderlig. MSB arbetar kontinuerligt
för att bredda och fördjupa kunskapen om hur utvecklingen inom olika
samhällsområden kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap. Det
framtida samhället kommer i vissa avseenden likna det vi lever i idag, men i
många avseenden kommer det att se annorlunda ut och innebära nya
förutsättningar för området samhällsskydd och beredskap. Dessa
förutsättningar kan innebära såväl utmaningar som möjligheter och även i
framtiden kommer vi att drabbas av olyckor och kriser.
Utveckling inom olika områden kan få konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap på många olika sätt. Förutsättningarna för aktörer att bedriva sin
verksamhet kan ändras, och vissa typer av olycks- eller krishändelser kan
komma att bli mer vanligt förekommande eller öka i sannolikhet medan andra
kan komma att bli mer ovanliga eller minska i sannolikhet. Dessutom kan uppkomsten av helt nya händelser innebära framtida utmaningar för svenskt
samhällsskydd och beredskap.
För att stödja och möjliggöra en strukturerad diskussion av vad olika
framtidsutvecklingar kan innebära har MSB tagit fram fem olika scenarier för
hur samhället kan utvecklas fram till år 2032.10 De samhällen som beskrivs i
scenarierna fångar ett stort antal framtida osäkerheter som innebär olika typer
av utmaningar och möjligheter för samhällsskydd och beredskap. Det handlar

MSB, Framtida utveckling som kan påverka arbetet med samhällsskydd och
beredskap (2012), ISBN 978-91-7383-218-2
10

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

17 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

dels om att hot och riskbilden förändras, dels om att förutsättningarna för
samhället att hantera olyckor och kriser påverkas av samhällsutvecklingen i
stort.
Innehållet i framtidsscenarierna ska inte ses som att MSB på något sätt tar
ställning för vad som utgör de fem mest sannolika utvecklingsvägarna. Alla
scenarier är däremot möjliga. Att arbeta med samhällsscenarier för
samhällsskydd och beredskap är ett sätt att skapa sammanhållna beskrivningar
av ett större samhälleligt sammanhang än vad som kan ges av prognoser eller
trendframskridningar av enstaka delar. Genom scenarierna utforskas möjliga
utvecklingar ur ett antal olika perspektiv. Scenarierna utgör därmed ett viktigt
verktyg i fortsatta analyser av hur samhällets förmåga att hantera olyckor och
kriser bör utvecklas. Scenarierna är tänkta att väcka tankar och idéer, utmana
slentriantänkande och kan användas för att resonera kring följande
frågeställningar:
•

Vad i scenariot påverkar direkt och indirekt samhällsskydd och
beredskap?

•

Hur bör samhällsskydd och beredskap utvecklas för att bättre möta
framtida utmaningar och ta till vara på möjligheterna?

De fem scenarierna bifogas som bilaga 8.3 ”Framtida samhällen, scenarier för
år 2032.”
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3. Förändringar och
utvecklingstendenser i
omvärlden
I detta kapitel redovisas ett antal viktiga förändringar och utvecklingstendenser
av relevans för området samhällsskydd och beredskap. Det handlar främst om
att presentera ett för området samhällsskydd och beredskap brett spektra av
viktiga förändringar och utvecklingstendenser. Det handlar t.ex. om
individnära aspekter som utmaningar mot social sammanhållning och hur
människors sätt att kommunicera och ta till sig information tenderar att
förändras men också förändringar i makt i det internationella politiska
systemet samt globala klimatförändringar. Då en företeelse, främst
informationssäkerhet, är relevant i olika sammanhang kommer den också att
uppmärksammas i olika skilda sammanhang nedan.

3.1 Europeiskt och internationellt samarbete
•

Arbetet med samhällsskydd och beredskap internationaliseras i allt
större utsträckning i takt med att hot och risker av nationellt
gränsöverskridande karaktär blir allt fler och därtill kräver bi- eller
mulitlateralt samarbete för att kunna förebyggas och hanteras om de
väl realiseras.

•

Framöver kommer det därför att ställas ökade krav på samordning
mellan länder och harmonisering av strukturer för samhällsskydd och
beredskap. Därmed ställs även i ökad utsträckning krav på
interoperabilitet mellan resurser, tjänster och rutiner – att de har
samma egenskaper och användningsområde oavsett vilket land eller
vem som använder sig av dem. Det finns en stor potential att via
harmonisering av processer och standardisering av material och
utrustning, skapa resurser som kan användas i flera länder, men
detta är något som inledningsvis kan bli dyrt.

•

Samordningen av verksamhet i Sverige kontra olika multilaterala
organisationer och regionala samarbeten kommer att bli en allt större
utmaning i framtiden.

3.1.1

Övergripande trender

Samarbete i olika former med aktörer i andra länder blir allt mer viktigt inom
området samhällskydd och beredskap. Nedan följer därför en ganska
omfattande men långt ifrån heltäckande beskrivning av denna utveckling.
Samhällsskydd och beredskap kan idag inte längre betraktas i ett avgränsat
nationellt perspektiv.
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Nationalstaterna är idag sammankopplade i en mängd nätverk som förbinder
aktörer mellan och inom länder, branscher och beslutsnivåer. Utvecklingen går
mot att beroendeförhållandet mellan olika företeelser – politiska, sociala,
tekniska, klimatrelaterade – ökar.
Detta blir särskilt tydligt inom EU där integrationen mellan medlemsstaterna
har gått mycket långt. Lagar harmoniseras och de transeuropeiska näten för
bland annat el, gas, transporter och telekommunikationer breder ut sig. På den
globala nivån är vi sammankopplade via Internet och de globala hoten och
riskerna som smittspridning, datavirus och terrorangrepp är något som är lika
aktuella som de nationella hoten och riskerna. Sverige är därmed en del av den
internationella säkerhetsmiljön.

3.1.2

Europeiska Unionen (EU)11

Övergripande utveckling och trender
EU:s arbete inom området samhällsskydd och beredskap har utvecklats inom
ramen för olika politikområden och sektorer och har till stora delar varit
händelsestyrd. Efter bland annat terrorattackerna i USA den 11 september 2001
har samarbetet kommit att breddas och omfatta ett allt större antal
politikområden. Syftet har varit att samlat kunna möta nya hot, risker till skydd
för befolkningen inom unionen och även för hantering av ett ökande antal
kriser och katastrofer i tredje land. Återkommande naturhändelser såsom
översvämningar och skogsbränder har bidragit till att öka ländernas beredskap

Beskrivning för detta kapitel baseras övergripande på: Stefan Olsson (ed.) Crisis
Management in the European Union: Cooperation in the Face of Emergencies,
Springer/FOI 2009; Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap
– Stärkt samverkan för ökad säkerhet; Teresa Åhman & Per Larsson (2008)
Lissabonfördragets konsekvenser för skydd och beredskap, FOI-användarrapport
juni 2008, FOI-R—2539—SE, Stockholm.
MSB, Johanna Enberg & Helen Kasström, PM, (Utkast 1, 2009-09-30)
Samhällstrender med betydelse för samhällsskydd och beredskap – utvecklingen
internationellt och inom EU; EU-kommissionens hemsida om civilskydd:
http://ec.europa.eu/echo/about/presentation_en.htm; Council Decision of 5
March establishing a Civil Protection Financial Instrument (2007/162/EC,
Euratom); Council Decision of 8 November 2007 establishing a Community Civil
Protection Mechanism (recast)” (2007/779/EC, Euratom) [last reviewed 2008-1112]; EU, Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on
a Union Civil Protection Mechanism. 9418/12 (LIMITE), Brussels, 7 May 2012; A
secure Europe in a better world, Brussel 12 December 2003; SEC-2010.4.1-1,
Aftermath CM – Phase 1, ACRIMAS D2.1 Report on Current CM Framework.
11
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för att gemensamt kunna möta katastrofer som överstiger det drabbade landets
egen förmåga. Erfarenheter såsom fågelinfluensan, SARS och galna ko sjukan
har också lett till att EU har utvecklat nya strukturer för att möta pandemier
och andra hot mot djur och människors hälsa. Även händelser såsom
omfattande elavbrott och cyberbrottslighet har bidragit till en utveckling där
unionen i allt större utsträckning kommit att utforma åtgärder för att skydda
sina medborgare. Effekterna av klimatförändringarna ses idag som ett hot med
påverkan på flera olika sektorer.
De senaste årens utveckling har också medfört att samarbetsområden som
tidigare präglades av ett mer ensidigt fokus på skydd mot olyckor (safety) nu i
allt större utsträckning även beaktar antagonistiska händelser (security). Det
gäller bl.a. samarbetet kring skydd mot farliga ämnen (CBRN), samarbetet på
hälsosäkerhetsområdet samt även samarbetet på civilskyddsområdet. Denna
utveckling kan även skönjas inom ramen för det regionala samarbetet inom
EU. Ett exempel är EU:s strategi för Östersjöregionen som presenterades under
det svenska EU ordförandeskapet 2009, samt den handlingsplan som tagits
fram för implementering av strategin. Handlingsplanen speglar väl den
breddning som ägt rum där det tidigare räddningstjänstsamarbetet mellan
länderna nu kopplats samman med andra ansvarsområden inom ramen för ett
vidgat samhällsskydds- och beredskapssamarbete.
Under 2011 påbörjades arbetet med en ny rättsakt för civilskyddssamarbete.
Civilskyddssamarbetet håller bland annat på att utvecklas i frågor som rör
förebyggande av kriser och katastrofer, lärande och utvärdering samt
riskanalys, inklusive regionala aspekter, med målet att utforma gemensamma
mål och insatser. Även EU:s förmåga att bedriva gemensam
beredskapsplanering, poola resurser och agera gemensamt vid kriser och
katastrofer ska stärkas.
Utvecklingen mot alltfler gräns- och sektorsöverskridande hot och risker ställer
ökade krav på att EU förmår samordna sina olika instrument i samband med
kriser och katastrofer som berör flera sektorer. Ett exempel på ett verktyg som
utformats till stöd för en ökad helhetssyn vid komplexa händelser är det
varningssystem (ARGUS) som ligger inom kommissionens generalsekretariat
och som knyter samman informationen från flera av kommissionens
sektorsvisa varningssystem. Inom kommissionen har man även satt upp en
intern krisgrupp (med representanter från de olika Generaldirektoraten) som
kan sammankallas vid olika kriser. Ytterliggare exempel är EU:s
kriskoordineringsarrangemang (EU CCA) som har till syfte att stödja ett
gemensamt agerande på ett politiskt plan i samband med komplexa händelser
med beröring för flera medlemsländer.
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Säkerhetsstrategier
Ett exempel på den ovan nämnda bredare säkerhetssynen inom EU är
unionens säkerhetsstrategi (ESS) som antogs 2003. I ESS konstateras att inget
land ensamt kan hantera den alltmer komplexa världen och att olika områden
påverkar varandra och säkerheten i allt högre utsträckning än tidigare. Det slås
också fast att alla tillgängliga medel och instrument inom olika politikområden,
bl.a. ekonomi, bistånd, juridik, militär och humanitär hjälp, måste utnyttjas för
att uppnå ett säkert samhälle. Inom området Frihet, säkerhet och rättvisa
antogs det så kallade Stockholmsprogrammet i december 2009.
Stockholmsprogrammet är en strategisk inriktning för politiken på området för
rättsliga och inrikes frågor och gäller för fem år (2010-2015). Huvudsyftet med
programmet är att befästa det område av frihet, säkerhet och rättvisa som
hittills har skapats inom unionen. Programmet stärker bl.a. till
medlemsstaternas möjligheter att bekämpa terrorism och organiserad
brottslighet, såväl inom som utanför EU:s gränser. Programmet inbegriper
bland annat polis- och tullsamarbete, straff och civilrättsligt samarbete, asyl
och migration och civilskydd. Stockholmsprogrammet bygger vidare på de
tidigare Haag- och Tammerforsprogrammen och utvecklingen har gått från en
fokus på terrorism till ett bredare rättssystemperspektiv där säkerhetsfrågorna
har kommit att få en allt starkare roll. ESS framhåller att EU:s interna säkerhet
är sammanlänkad med den externa. I mars 2010 antog EU:s medlemsstater
därför en strategi för EU:s interna säkerhet. Många av de hot och utmaningar
som lyfts fram har också en extern dimension, t.ex. naturkatastrofer och
katastrofer orsakade av människan, terrorism och organiserad brottslighet.
Medlemsstaterna använder ofta samma resurser vid händelse av kris och
katastrof inom och utanför EU. En strävan från EU:s sida är därför att de två
säkerhetsstrategierna i största möjliga mån ska vara koherenta och
koordinerade med hänseende till hot, utmaningar och mål.
Lissabonfördraget och området civilskydd
I diskussionerna kring ett nytt fördrag för EU, det s.k. Lissabonfördraget fanns
redan från början med tankar på en mer utvecklad syn på säkerhetsfrågorna.
Lissabonfördraget medför en rad förändringar bl.a. på området för civilskydd.
Bland annat får civilskydd en egen artikel i fördragen samtidigt som
beslutsförfarandet ändras så att beslut i Rådet fattas genom kvalificerad
majoritet och Europaparlamentet får medbeslutanderätt.
Den nya artikeln som rör civilskydd säger att unionen ska verka för att främja
samarbetet mellan medelemsstaterna i syfte att förbättra effektiviteten hos
systemen för förebyggande av och skydd mot naturkatastrofer och katastrofer
som orsakats av människan. EU ska stödja och komplettera arbetet på
nationell, regional och lokal nivå när det gäller förebyggande av risker,
beredskapen hos medlemsstaternas aktörer inom området för civilskydd samt
insatser vid naturkatastrofer eller katastrofer skapade av människan inom
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unionen. Samstämmigheten i internationella åtgärder i frågor som rör
civilskydd ska även främjas12. Det nya fördraget innefattar även en så kallad
solidaritetsklausul som innebär att unionen och dess medlemsstater politiskt
förbinder sig att, med såväl civila som militära resurser, bistå varandra vid alla
typer av katastrofer.13
Lissabonfördraget kan också komma att påverka arbetet med samhällsskydd
och beredskap inom andra sektorer, exempelvis hälsoskydd. Där tydliggörs
bland annat att unionens politik på folkhälsoområdet ska innefatta
”övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga
gränsöverskridande hot mot människors hälsa14”. Medlemsstaterna ska i
samarbete med kommissionen samordna sin politik och sina program
inbördes. Kommissionen ska i nära kontakt med medlemsstaterna ta initiativ
för att främja samordning. Genom det nya fördraget stärks således arbetet med
skydd och beredskap på folkhälsoområdet15.

Exempel på sektorsspecifikt samarbete
Hälsosäkerhet/Pandemiarbetet
Arbetet i EU inför och under en pandemi sker i huvudsak inom DG
Konsumentskydd och hälsa (DG Sanco). Världshälsoorganisationen (WHO)
svarar för den globala övervakningen och samordningen i samband med
influensapandemin genom det internationella hälsoreglementet (IHR 2005)
medan EU koordinerar det europeiska arbetet med utgångspunkt från WHO:s
arbete. Det finns även en europeisk smittskyddsmyndighet vid namn European
Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) som ligger placerad i
Stockholm16. Denna har ansvaret att koordinera och stödja medlemsstaternas
arbete. Bland annat hjälper de till med att ta fram en gemensam lägesbild för
EU-länderna samt kommunicerar kring krisen. Också när det gäller
förebyggande åtgärder har ECDC en roll, bland annat genom att stödja
medlemsstaterna med att ta fram nationella beredskapsplaner genom att ge
gemensamma riktlinjer17. Arbetet har över tid kommit att gå från mer separata

Lissabonfördraget, Avdelning XXIII – Civilskydd, artikel 196
Lissabonfördraget, avdelning VII – Solidaritetsklausulen, artikel 222
14 Lissabonfördraget, avdelning XIV – Folkhälsa, artikel 168
15 Redovisning av regeringsuppdrag för strategiskt viktiga frågor inom
smittskyddsområdet på EU-nivå, Socialstyrelsen 2008
16 ECDCs bildande har som rättslig grund Europaparlamentet och Rådets
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om inrättande av ett Europeiskt
Centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).
17 Bland annat stödjer EU-myndigheten länderna med i arbetet med att ta fram
nationella beredskapsplaner genom att ge riktlinjer, analyserar trender när det
gäller olika typer av sjukdomar och deras orsaker, stödjer framtagandet av
12
13
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hot inom olika spår till att nu också omfatta mer övergripande strategier. Hot
mot människors hälsa har kommit att breddas allt mer, inte minst genom
kopplingen till zoonoser, livsmedelssäkerhet, effekterna av klimatförändringar
och terrorismrelaterade händelser, exempelvis kopplingen mellan
polissamarbete och farliga ämnen. Nya hotbilder såsom tanken på vad som kan
inträffa om de farliga ämnen som hanteras i laboratorier kommer i terroristers
händer har bidragit till att ytterligare koppla samman initiativ inom olika
sektorer.
European Programme for Critical Infrastructure Protection (EPCIP)
EU:s arbete med skydd av europeisk kritisk infrastruktur (EPCIP) inleddes
efter händelserna i New York 2001 då unionen kom till insikt att även Europa
var sårbart för sådana händelser.
EPCIP består av flera delar: ett direktiv, ett finansiellt program, ett antal
expertgrupper samt ett informationsdelningssystem (CIWIN) där länderna ska
kunna utbyta information om aktuella händelser på området. Direktivet om
skydd av europeisk kritisk infrastruktur trädde ikraft 2009. Direktivet som
hade en mycket tydlig sektorsövergripande ansats innefattade ursprungligen
elva sektorer bland annat transport, energi, informations- och
kommunikationsteknologi, hälsa mm. Efter förhandlingar i Rådsarbetsgruppen
för civilskydd (Prociv) kom direktivet till slut att endast omfatta två sektorer,
transport och energi samtidig som man öppnade för en revidering vart tredje år
där fler sektorer kunde införlivas efter hand.
Samtidigt som flera sektorer har lyfts från EPCIP-direktivet kan man se att
frågor som rör samhällsviktig verksamhet nu har dykt upp inom andra delar av
kommissionen. Exempelvis har frågor om kärnkraftsäkerhet kopplat till skydd
av kritisk infrastruktur återfunnits i CBRN-arbetet, och skydd av IKT-sektorn
står att finna i det arbete med informationssäkerhet som nu håller på att
förhandlas fram i DG Informationssäkerhet och medier. Andra områden är
hälsosektorn där den nya influensans effekter på andra sektorer såsom energi
och transport nyligen lyfts fram. Arbete pågår inom Kommissionen avseende
en revidering av direktivet.

riktlinjer vid förebyggande och kontroll, identifierar goda exempel samt arbetar
med alarmering och lägesbild vid utbrott av olika sjukdomar. De tar även fram
olika vetenskapliga och tekniska dokument för att stödja ländernas gemensamma
åtgärder med arbetet kring den nya influensan. Just nu arbetar de bland annat med
ett dokument som ska stödja ett gemensamt EU-system för rapportering av
sjukdomar samt en uppdaterad meny av åtgärder som kan användas för att
förebygga eller fördröja spridning av virus och/eller minska dess följder. Menyn
innefattar även en kostnads- och effektivitetsanalys av åtgärderna.
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Informationssäkerhet
Initiativ som rör området för informationssäkerhet kommer från flera olika
delar av Kommissionen. De flesta initiativ på området härrör till EU:s arbete
med att skapa ett ”informationssamhälle för alla” kopplat till arbetet med att
skapa en gynnsam politik för tillväxt baserat på de möjligheter till
effektivisering som Internet ger. Utöver de mer tillväxtbaserade initiativen
återfinns också initiativ som rör arbetet med informationssäkerhet inom ramen
för EU:s arbete med säkerhet. Dessa initiativ kan grovt kategoriseras som
innefattande områdena cyberbrott (polisfrågor), cyberförsvar (utrikespolitik)
eller skydd av kritisk informationsinfrastruktur (terrorismbekämpning).
EU:s arbete med skydd av kritisk infrastruktur berör även i hög grad området
för informationssäkerhet. I mars 2009 presenterade kommissionen ett
meddelande avseende kritisk informationsinfrastruktur (CIIP) som kan ses
som ett steg på vägen till en EU-strategi på IKT-området. En del av strategin
syftar till att höja den generella säkerhetsnivån avseende CIIP-relaterade frågor
inom flera sektorer. Viktiga frågor rör incidenthantering (incident response)
och hur förutsättningar för koordinering och samverkan mellan offentligt och
privat kan underlättas. Insikten om att flera sektorer är beroende av digitala
kontrollsystem har bidragit till att även informationssäkerhet i förlängningen
blir en fråga där EU kommer behöva ta fler initiativ för att samla sin politik när
det gäller risker och sårbarheter mot sådana system.
CBRN
CBRN-programmet uppstod efter terrorattackerna 2001 och utvecklades efter
Madridbombningarna den 11 mars 2004 till Solidaritetsprogrammet. Tanken
är att försöka förhindra nya terroristattacker genom att bl.a. se över skyddet av
samhällsviktig infrastruktur, ta fram risk- och sårbarhetsanalyser gällande hot
av gränsöverskridande karaktär samt satsa på ökad forskning, samarbete och
utbildning. Den 16 november 2007 antogs rådslutsatserna om kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära risker och om bioberedskap. Mot
bakgrund av dessa håller Kommissionens DG JLS nu på att ta fram en plan för
det fortsatta arbetet för CBRN-skydd. I ett meddelande den 24 juli 2009
presenterade kommissionen sitt förslag till fortsatt inriktning på området, ett
så kallat policypaket. Paketet innehåller en handlingsplan med ca 100 åtgärder
som ska höja beredskapen för CBRN-händelser i EU. På basis av detta
policypaket antog EU 2009 en handlingsplan för CBRN-hot (CBRN Action
Plan) för att stärka EU:s arbete med att förebygga, identifiera, förbereda och
hantera olika typer av CBRN-hot. Slutsatserna tar ett brett grepp om CBRNfrågorna och innefattar åtgärder för att förebygga, identifiera, förbereda och
hantera CBRN-händelser som drabbar unionen.
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3.1.3

FN, Nato och regionala samarbetsstrukturer och
processer18

Inom det internationella säkerhetssamarbetet och inom samhällsskydd- och
beredskapsområdet verkar en stor rad organisationer. Generellt kan sägas att
Förenta nationerna (FN) har en ledande roll för internationella krissituationer
och vid humanitära hjälpinsatser. Natos strategiska koncept från 2010 innebär
samtidigt nya förutsättningar för civilt arbete inom Nato. Andra viktiga
organisationer är Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
och Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) som syftar
till förbättrad civil säkerhet. Det finns även organisationer som traditionellt
inte har arbetat med säkerhets- och beredskapsfrågor, men som successivt har
kommit att arbeta med dessa frågor. Exempel på sådana organisationer är G8
som ställer upp krav för informationssäkerhet och OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) som bl.a. arbetar med
kärnenergifrågor genom Nuclear Energy Agency (NEA).
Förenta nationerna (FN)
FN och dess specialistorgan täcker en del av det stora spektrat av
samhällsskydd och beredskapsfrågor på den globala nivån. Särskild
utmärkande är Office for the Co-ordination of Humanitarian Affairs (OCHA)
som är ansvarigt för att stärka FN:s kapacitet att hantera komplexa kriser och
naturkatastrofer samt förbättra den allmänna effekten vad gäller FN:s
humanitära operationer i fält och tillsammans med andra internationella
aktörer som exempelvis EU, Röda korset och Nato. Även
Världshälsoorganisationen (WHO) är en viktig aktör. Till följd av bl.a. SARSutbrotten och fågelinfluensan har WHO kommit att bli ansvarigt för de globala
aktionerna, bl.a. för riktlinjer och tekniska hjälpmedel som kan vara
allmänheten och stater till nytta och som nu används fullt ut vid utbrottet av
den nya influensan A (H1N1). FN-organet International Atomic Energy Agency
(IAEA) arbetar för vetenskapligt och tekniskt samarbete inom det kärntekniska
området och för fredlig användning av kärnteknik. IAEA utarbetar
rekommendationer och råd om reaktorsäkerhet, kärnavfallshantering och
transporter av radioaktivt material. IAEA ansvarar också för det internationella
samarbete som syftar till att förhindra spridning av kärnvapen.
Nato/EAPR (Euroatlantiska partnerskapsrådet)
Frågor rörande civil krishantering och katastrofinsatser inom Nato hanteras i
samarbetsområdet Civil Emergency Planning (CEP). Samarbetet syftar främst
till att samordna nationella planeringsaktiviteter så att civila resurser används
så effektivt som möjligt som ett stöd till militären och i krishanteringsinsatser.
Samarbetet syftar också till att ge de nationella myndigheterna inom

Se t.ex. Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – Stärkt
samverkan för ökad säkerhet;

18
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Nato/EAPR stöd i civil beredskap och insatser vid katastrofer samt i
beredskapen att skydda civilbefolkningen. Nato är under utveckling från en
organisation med fokus på kollektivt försvar till en organisation för större
militära krishanteringsinsatser utanför Nato-ländernas gränser. Ett bredare
säkerhetspolitiskt samarbete innefattande civila frågor är också under
utveckling där förebyggande arbete, konsekvenshantering efter
naturkatastrofer och terroristdåd och samordning av civila
krishanteringsinsatser inom och utanför Nato/EAPR-länderna blir mer
aktuella. Det finns dock brister i samsynen mellan medlemsstaterna om hur
Natos roll på detta område ska definieras.
Regionala samarbetsstrukturer och processer – t.ex. nordiskt samarbete
Det finns en stor mängd regionala samarbeten inom samhällsskydd och
beredskap. Många av dem finns som delar i Östersjöstaternas råd (CBSS),
Barentsrådet, Arktiska rådet och andra finns som initiativ inom EU som t.ex.
EUROMED och Barcelonaprocessen eller inom Nato som t.ex.
Medelhavsdialogen. I den nordiska kretsen finns ett nära samarbete. Exempel
på detta är det nordiska räddningstjänstsamarbetet som syftar till att kunna
stödja varandra vid olyckor mellan de nordiska länderna för att hindra eller
begränsa skador på människor, egendom eller miljön liksom Haga-samarbetet
där de nordiska länderna sedan 2009 samarbetar brett i frågor rörande
samhällsskydd och beredskap.

3.2 Politiska maktförskjutningar
•

Påtagliga förändringar i makt på den globala nivån, strukturen på
det internationella systemet, förändringar i det globala styret (global
governance) och i konflikt och samarbetsmönster är att vänta i
framtiden och kan förändra det för Sverige viktiga internationella och
europeiska samarbetet kring samhällsskydd och beredskap, t.ex. när
det gäller genomförande av gemensamma internationella humanitära
hjälpinsatser. Vilka förändringarna blir och dess konsekvenser är
dock svåra att fastställa.

De finns många olika möjliga vägar för den globala politikens utveckling de
kommande 20 åren, men inga säkra utgångar. Vad gäller den globala maktbalansen förutspås i de flesta framtidsanalyser en mer multipolär värld med en
maktförskjutning från USA och Europa till andra delar av världen, framförallt
till BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina). Västeuropas och
USA:s globala dominans och inflytande som stadigt vuxit fram sedan 1750-talet
till i dag går med andra ord stadigt mot sitt slut. Utvecklingen återspeglas
nedan i USA:s National Intelligence Council:s (NIC) maktindex (dvs. ett
tidigare index bestående av BNP, befolkningsstorlek, militära utgifter och
investering i teknologi samt ett nyare utvecklat index som även inkluderar
hälsa, utbildning och politisk styrning), se fig. 2. Även om USA sannolikt
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kommer att fortsätta vara dominerande eller spela en mycket betydelsefull roll
på många plan, kommer dess inflytande således att minska.

…with the rapid rise of multiple other powers, the ”unipolar
moment” is over and Pax Americana—the era of unrivalled
American ascendancy in international politics that began in 1945—
is fast winding down.19 (US National Intelligence Council)

I en ny multipolär värld kommer det att finns flera regionala stormakter,
makten kommer att vara fragmenterad och utspridd. Det innebär att USA:s roll
som ensam supermakt inte kommer att övertas av någon annan stat, av vare sig
Kina, Indien eller Ryssland.20 En avgörande fråga är om den nya världsordningen kommer att bygga på samarbete och gemensamma institutioner,
eller präglas av ökad rivalitet och konflikt mellan framväxande maktcentrum.21

US National Intelligence Council (NIC) (2012), Global Trends 2030: Alternatives
Worlds, April 2012, s 79.
20 National Intelligence Council (NIC), (2012) Global Trends 2030: Alternative
Worlds, April 2012, s 87.
21 European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global
Puzzle What World for the EU in 2025?; samt National Intelligence Council (NIC)
(2008), Global Trends 2025: A Transformed World.
19
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Figur 2. National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 20.

Kina är det land som har bäst förutsättningar att fylla mycket av det utrymme
som USA lämnar. Kina förväntas också påverka världens utveckling mer än
något annat land under de kommande årtiondena.22 Enligt vissa bedömare kan
den kinesiska ekonomin bli större än USA:s redan år 2027.23 Det samtidigt som
ekonomierna i Europa, Japan och Ryssland sakta relativt till Kina kommer att
försvagas. Efter Kina är Indien en starkt växande stormakt. Enligt (US)
National Intelligence Council är andra stater som är på stark uppgång de
kommande årtionden framför allt Egypten och Nigeria i Afrika, Vietnam i Asien

European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global
Puzzle What World for the EU in 2025?; samt National Intelligence Council (NIC)
(2008), Global Trends 2025: A Transformed World.
23 The Telegraph, 19 nov 2011, Jim O’Neill: China could overtake US economy by
2027, (Jim O’Neill från investmentbanken Goldman Sachs är den person som 2001
myntade begreppet BRIC )
22
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och Brasilien, Mexiko och Colombia i Latinamerika. Rysslands globala
maktställning kommer troligen förbli oförändrad i förhållande till i dag de
närmaste 15-20 åren.24

…the economies of other non-Western states such as Colombia,
Egypt, Indonesia, Iran, Nigeria, South Africa and others that are
middle tier today will also raise in 2030. Individually most of these
countries will remain second-orders players because China and
India are so large. However, as a collective group, they will begin to
surpass Europe, Japan, and Russia in terms of global power by
2030.25

Framväxten av nya globalt inflytelserika länder och stormakter är dock inte
given utan beror till stor del på de aktuella ländernas förmåga att hantera olika
sociala, ekonomiska, politiska, demokratiska frågor. Kina är t.ex. sårbart
genom sitt omfattande importberoende av energi.26 När det gäller flera av
dagens svaga och sårbara stater så kan deras situation komma att förändras till
det bättre, t.ex. i fallet med Irak, Liberia, Etiopen, Nigeria och Sierra Leone.
Men sårbara och kollapsade stater som t.ex. Afghanistan, Demokratiska
republiken Kongo och Somalia riskerar att fortsätta att vara sårbara de
närmaste 15-20 åren.
Det pågår inte bara en omfördelning av makt och inflytande mellan stater.
Även privata kommersiella aktörer, NGO:s och politiska rörelsers roller
förändras. Mycket pekar på att icke-statliga aktörer såsom företag, ideella
organisationer, religiösa samfund, politiska rörelser, kriminella nätverk etc.
ökar sitt inflytande. Den globala politiken domineras således allt mindre av
stater när nya aktörer tar plats, vilket gör att nya ”regler” för det internationella
samspelet utvecklas.27 Vad gäller det globala samarbetet kommer enligt många
analyser, kraven på det globala styret (global governance) att öka i framtiden.
Det beror bland annat på ett växande ömsesidigt beroende mellan stater, och
på att de utmaningar stater står inför i allt högre utsträckning hänger ihop över

National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 19.
25 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 19.
26 European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global
Puzzle What World for the EU in 2025?.
27 National Intelligence Council (NIC) och European Union Institute for Security
Studies (EUISS), (2010), Global Governance 2025: At a Critical Juncture; samt
National Intelligence Council (NIC) (2008), Global Trends 2025: A Transformed
World.
24
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gränser. Samtidigt finns behov av att reformera och effektivisera det globala
samarbete som vuxit fram sedan slutet av andra världskriget i form av bland
annat institutioner som FN och internationella konventioner.28 Reformering av
FN-systemet har diskuterats under många år vid toppmöten, särskilda
högnivåpaneler etc. Frågan handlar bland mycket annat om säkerhetsrådets
medlemmar och arbetsmetoder, om synen på humanitära interventioner, och
behovet av ökad samordning inom FN-systemet.29 Västvärldens i dag stora
inflytande över internationella institutioner som FN:s säkerhetsråd,
Världsbanken och Internationella valutafonden antas också minska framöver
till fördel till framväxande stormakter och regionalt starka stater.30 Men
samtidigt som kraven på det globala styret tenderar att öka står troligen
världen inför en försvagad förmåga till globalt styre enligt (US) National
Intelligence Council:

We face a world of potentially serious governance deficits. During
the next 15 to 20 years power will become even more diffuse than
today: a growing number of diverse state, subnational, and
nonstate actors will play important governance roles. The
increasing number of players needed to solve major transnational
challenges will complicate decisionmaking. Finally, the lack of
consensus between and among established and emerging powers
suggests that multilateral governance to 2030 will be at best
limited. The chronic deficit probably will reinforce the trend toward
fragmentation. However, various developments—positive or
negatives—could push the world in different directions.31

Förmågan att reformera det globala styret är också avgörande för världssamfundets förmåga att hantera framtida konflikter. Hur framtidens konfliktmönster kommer att se ut är en högst osäker fråga. En utveckling med ökande
global brist och hårdnande strategisk konkurrens om energi, livsmedel,

European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global
Puzzle What World for the EU in 2025?; National Intelligence Council (NIC) och
European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2010), Global Governance
28

2025: At a Critical Juncture; samt Development Concepts and Doctrine Centre (DCDC), UK
Ministry of Defence, (2007) The DCDC Global Strategic Trends Programme 2007-2036.
29

Global Policy Forum, UN Reform, http://www.globalpolicy.org/un-reform.html; samt

Utrikesdepartementet, Enheten för multilateralt utvecklingsarbete, Bakgrund FN-reform,
Nyhetsbrev nr 1 maj 2007.

US National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative
Worlds, April 2012, s 50.
31US National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s iv.
30
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jordbruksmark (”land grab”) och dricksvatten skulle kunna öka risken för
konflikter. Andra möjliga utvecklingar som kan driva på konflikter regionalt
som tas upp i olika framtidsanalyser är Irans utveckling av kärnvapen, ökad
rivalitet om energiresurser då Arktis is smälter och en ökad rivalitet mellan
Kina och USA.32 En analys gör också gällande att risken för att kärnvapen
används i konflikter kommer att öka framöver då kärnvapenteknologi fortsätter
att spridas, och viss kärnvapenförmåga finns i flera politiskt instabila stater.33
Takten och omfattningen på USA:s tillbakadragande från rollen som ”global
ordningsmakt” de kommande 15-20 åren kan i sammanhanget starkt antas
påverka framtidens globala konfliktmönster.

The underpinnings of the post-Cold War equilibrium are beginning
to shift. During the next 15-20 years, the US will be grappling with
how much it can continue to play the role of systematic guardian
and guarantor of the global order. A declining US unwillingness
and/or slipping capacity to serve as a global security provider would
be a key factor contributing to instability, particularly in Asia and
the Middle East.34
EU:s utveckling är av stor betydelse för Sverige och området samhällsskydd och
beredskap. Europa och EU står enligt många framtidsanalyser inför stora
utmaningar, bland annat en ökande försörjningsbörda då befolkningarna
åldras, beroende av rysk energi samt integrationsproblematik och ett växande
socialt utanförskap. Det är osäkert hur långt integrationen av länderna i EU
kommer att fortsätta fördjupas givet interna konflikter, nationella agendor och
det demokratiska gapet mellan institutionerna i Bryssel och de europeiska
väljarna.35 Den pågående finans- och statsskuld krisen innebär också
osäkerheter avseende den fortsatta utvecklingen samt avseende vilka
konsekvenser den får för det europeiska samarbetet. Krisens potential kan leda
till både en fördjupning av det europeiska samarbetet, vilket ”finanspakten”
och ”bankunionen” kan vara ett tecken på, och även en splittring, t.ex. om ett
eller flera länder tvingas lämna eurosamarbetet.

32

National Intelligence Council (NIC) och European Union Institute for Security Studies

(EUISS), (2010), Global Governance 2025: At a Critical Juncture; European Union
Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global Puzzle What World for the
EU in 2025?; samt National Intelligence Council (NIC) (2008), Global Trends 2025: A
Transformed World.
33

National Intelligence Council (NIC) (2008), Global Trends 2025: A Transformed World.

National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s v.
34

35

European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global Puzzle

What World for the EU in 2025?; samt National Intelligence Council (NIC) (2008), Global
Trends 2025: A Transformed World.
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3.3 Väpnade konflikter och våld
•

De väpnade konflikterna och våldet på samhällsnivå förändras i
fråga om omfattning och karaktär. Därmed kan också bland annat
förutsättningarna och behovet för humanitära hjälpinsatser och
återuppbyggnadsinsatser komma att påverkas i framtiden. Men
utvecklingen är svårbedömd och pekar i olika riktningar.

•

Cyberhot och informationskrigföring växer fram som ett allt
allvarligare inslag i framtida konflikter. Inte minst därför att
gränslinjen mellan militära och civila kommunikationsstrukturer
riskerar att suddas ut allt mer i framtiden. Terrorister kan också i
framtiden antas rikta ett större intresse mot cyberhot som ett nytt
”massförstörelsevapen”.

3.3.1

Utvecklingen av de väpnade konflikternas omfattning
och karaktär

Väpnade konflikter och våld är och kommer alltid att förbli ett bestående inslag
i mellanmänskliga relationer. Men den långsiktiga trenden pekar på påtagliga
förändringar i omfattningen i våldsutövandet och i karaktären hos de väpnade
konflikterna. Psykologen och evolutionsbiologen Steven Pinker pekar i sin
uppmärksammade bok ”The Decline of Violence in History and Its Causes” på
att tvärtemot den gängse uppfattningen är världen en fredligare plats än
någonsin. Våldet har totalt sett minskat sedan 1700-talet. Krigen, morden,
avrättningarna, pogromerna, våldtäkterna m.m. skördar allt färre människoliv i
relation till befolkningsmängden i världen än som tidigare varit fallet. Enligt
Pinker är förklaringen till att världen totalt sett blivit fredligare sedan 1700talet att finna i vår biologi och i hur vi börjat organisera våra samhällen. Vi har
kapacitet för utstuderade grymheter och fruktansvärt våld men vårt psyke, som
är ett resultat av evolutionen, har också förmågan till empati och självkontroll.
Vilken av dessa som blir dominerande beror på omgivningen, hur våra
samhällen är organiserade. Och enligt Pinker handlar trenden mot mindre våld
om en civilisationsprocess som tagit mycket lång tid, men stadigt vunnit mark
sedan upplysningstiden under 1700-talet. Ett avgörande steg var när
statsmakten fick våldsmonopol. Det ledde så småningom till att de privata
vendettorna och klantänkandet upphörde, och till likhet inför lagen. Andra
faktorer var fri handel, fritt utbyte av idéer, växande levnadsstandard,
utbildning – allt har bidragit till att göra världen mer fredlig.36

Steven Pinker (2011) The Better Angels of our Nature: The Decline of Violence in
History and Its Causes. Penguin Export. DN.se 2012-02-20, “Världen mer fredlig
36

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

33 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

Europa upplevde ett relativt sett fredligt 1800-tal, men 1900-talet blev desto
värre med bl a första och andra världskriget på europeisk jord. 1900-talets
europeiska kriser påverkar det som sker i Europa idag, varför det är viktigt att
komma ihåg 1900-talets historia då man tittar på utvecklingen av
konfliktmönster.
De väpnade konflikterna på mellanstatlig nivå har under 2000-talet resulterat i
färre döda än för ett halvsekel sedan. Antalet döda direkt orsakade av
mellanstatliga väpnade konflikter har minskat i linje med en trend som
startade runt 1950-talet, se fig. 3. På 1950-talet resulterade väpnade konflikter i
snitt ca 10,000 döda per år medan antalet under senare år endast är ca 1000.37
En bidragande faktor som framhålls i detta sammanhang är att det
internationella samfundet i en ökande utsträckning valt att intervenera i
väpnade konflikter för att få slut på dödandet.38 Vad som också utmärker
dagens väpnade konflikter är att de tenderar att vara tidsmässigt kortare än
konflikter under tidigare decennier, vilket eventuellt kan bero på nyss nämnda
ökade internationella intervention.39
Nedgången i de väpnade konflikterna mellan suveräna stater har skett
samtidigt som antalet stater i det internationella systemet ökat under de
senaste årtionden. Under perioden 2001-2011 har endast 2 av 29 allvarliga
väpnade konflikter varit av mellanstatlig karaktär.40 Det som på sikt skulle
kunna tänkas bryta denna trend är som tidigare påpekats en ökad rivalitet om
begränsade resurser som t.ex. färskvatten, frånvaro av en vaktande ”global
ordningsvakt eller förändringar i regionala ambitioner hos framväxande
stormakter.41
Minskningen av de mellanstatliga väpnade konflikterna gör därför att dagens
väpnade konflikter ser markant annorlunda ut än de gjorde under 1800- och

än någonsin” http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-mer-fredlig-annagonsin.
37 Neil Melvin (Director Armed Conflict and Conflict Management Programme,
SIPRI). The Potential for Increased Conflict, Global Trends 2030: Alternative
Worlds Report, SIPRI Stockholm
38 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 53.
39 Neil Melvin, SIPRI, Global Trends 2030: Alternative Worlds Report, The
Potential for Increased Conflict, PM 2012.
40 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 55; Neil Melvin, SIPRI, Global Trends 2030: Alternative Worlds
Report, The Potential for Increased Conflict, PM 2012.
41 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 55-59.
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1900-talet. Flertalet väpnade konflikter är i dag lågintensiva inomstatliga
väpnade konflikter (inbördeskrig) som företrädesvis utspelar sig i
utvecklingsländer och som kräver färre direkta dödsoffer än konventionella
mellanstatliga krig. De inbegriper också inte sällan ensidigt våld mot civila från
kriminella grupperingar och andra icke-statliga aktörer. Inte minst
förekommer sekteristiskt våld som särskilt skoningslöst drabbar civila. En
faktor som framhålls som viktiga för en eventuell framtida trend mot färre
inomstatliga väpnade konflikter är förändringar i demografin. Väpnade
konflikter är ofta kopplade till en ung befolkningsstruktur och världens
befolkning åldras snabbt i många delar av världen (se kapitlet Befolkning).42

Looking forward, the risk of intrastate conflict will continue to
decline in countries and regions with maturing age structures
(median age above 25 years).43

Men samtidigt framhålls det också att det kan vara vanskligt att för mycket
förlita sig på kopplingen mellan en åldrande befolkning och en framtida
minskning av inomstatliga väpnade konflikter:

We need to be cautious about the prospects for a marked decline in
the number and intensity of intrastate conflicts, however. Not only
is such an outcome probably dependent on continued global
support for costly PSOs [Peace Support Operations], a gradual
increase in intrastate conflict is occurring in countries with more
mature country-level population that contain a politically dissonant,
youthful ethnic minority. […] Looking forward, the potential in SubSaharan Africa for intrastate conflicts is likely to remain high even
after some of its countries graduate into a more intermediate age
structure because of the probable large number of ethnic and tribal
minorities who will remain much more youthful than the country’s
overall population.44

Avslutningsvis, dagens inomstatliga väpnade konflikter tenderar också att inte
sällan bli internationaliserade genom att FN och/eller olika regionala
organisationer på olika grunder, t.ex. för att förhindra grova överträdelser mot
mänskliga rättigheter eller för att främja en demokratisk utveckling, väljer att

National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 53.
43 Ibid.
44 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 53-54.
42
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intervenera i konflikterna. Vad som i detta sammanhang kommer att hända
mot bakgrund av många staters ansträngda statsfinanser och USA:s förmodade
förändrade roll i det internationella systemet återstår därför att se. Oavsett
omfattningen av framtida inomstatliga väpnade konflikter och omvärldens vilja
och förmåga att intervenera i denna typ av konflikter så kommer eventuell
intervenering och humanitära katastrofinsatser i denna typ av konflikter
sannolikt erbjuda mycket komplexa och svårförutsägbara insatsmiljöer, som
kommer att kräva en väl utvecklad förmåga till civil-militär samverkan.

Figur 3. Grafisk illustration över den globala utvecklingen av väpnade
(våldsamma) konflikter 1946-2007. National Intelligence Council, Global Trend
2030: Alternative Worlds, April 2012, s 56.

3.3.2

Terrorism

Terrorism kan på flera sätt hota och skada samtliga mål för samhällets
säkerhet: samhällets grundläggande värden, befolkningens liv och hälsa samt
samhällsviktiga funktioner. Konsekvenserna av terrorhandlingar, den skada de
kan åsamka samhället, är i högsta grad en fråga som aktörer inom
samhällsskydd och beredskap behöver kunna hantera.
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De flesta terrorhandlingar under 2000-talet har skett i konfliktdrabbade
områden utanför Europa45. Utöver dessa har även västerländska storstäder
såsom New York, Madrid och London drabbats av terrorhandlingar. I Norden
har Sverige drabbats av en självmordsbombare mitt i centrala Stockholm och
Norge av händelserna i Oslo och på Utøya.
Den internationella terrorismen har historisk genomgått olika faser och
kommer sannolikt fortsätta att utvecklas46. Den strävan efter att skada liv och
hälsa och nå medial uppmärksamhet som vi är vana att se kan komma att
breddas till att skada samhällsviktiga funktioner. Utvecklingen inom
exempelvis cyberområdet och CBRN-området breddar spektrumet av
tillgängliga metoder och öppnar upp för nya sårbarheter. Vilka av dessa
möjliga metoder som kan komma att användas i terrorsyfte beror på
antagonisternas förmåga, intentioner och tillfälle.
Oavsett vilka metoder som kan komma att användas av antagonister framöver
bör samhället vara förberett att hantera en bredd av konsekvenser utöver ett
omfattande skadeutfall. Flertalet av de konsekvenser som skulle kunna drabba
samhället vid ett terrorattentat kan uppstå även vid händelser som inte är
antagonistiskt styrda. Medvetenhet om sårbarheter, beredskap för att hantera
en situation där sårbarheterna utnyttjas samt förmåga till samverkan är en god
grund för ett resilient samhälle som snabbt kan återhämta sig.
3.3.3

Framtida konfliktutövning är cyberhot och
informationskrigföring

Utöver att uppmärksamma faran för cyberterrorism som ett framtida hot är det
också påkallat att rent allmänt lyfta fram cyberhot och informationskrigföring
när det gäller förändringar i framtidens konfliktutövning, både vad gäller
eventuell konfliktutövning i inom- och mellanstatliga konflikter. Det eftersom
denna typ av konfliktutövning har en särskild bäring på samhällsskydd och
beredskap genom att riskera att sudda ut gränsen mellan militära och civila
mål (se även kapitlet nedan om informationssäkerhet och cyberhot). Roland
Heickerö som forskar om cyberhot och informationskrigföring skriver följande
i sammanhanget:

I ett framtida perspektiv är informationskrigföring en integrerad del
av varje större militär och politisk konflikt, och cyberrymden är både
en egen dimension och en samordnad dela av övriga fysiska arenor.

Regeringens skrivelse 2011/12:73, Ansvar och engagemang – nationell strategi
mot terrorism
46 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 63
45
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[…] Vissa militära analytiker kännetecknar en krigföring 2030 som
den sjätte generationens krig, vilket bygger på intelligenta nätverk
och datorer. Framtidens informationskrigsvapen omfattar en rad
teknologiska, digitala och psykologiska funktioner riktade mot en
motståndares livsviktiga nätverk, kontroll- och ledningsfunktioner
liksom mot organisationer, enskilda operatörer och befälhavare.
Det finns en uppenbar risk att gränslinjen mellan militära och civila
strukturer grumlas och tunnas ut, beroende på att samtliga parter
på ett eller annat sätt nyttjar gemensam kommunikationsstruktur.47

3.4 Klimat, naturolyckor och naturkatastrofer
•

3.4.1

Långtgående klimatförändringar kan på regional och lokal nivå leda
till olika former av allvarliga naturolyckor, förorsaka allvarliga
störningar på samhällsviktig verksamhet, påverka den framtida
samhällsutvecklingen och utgöra en fara för människors liv och hälsa.
Klimatförändringar utgör därför en mycket stor och allvarlig
utmaning för det framtida arbetet med samhällsskydd och beredskap
ur många olika perspektiv.
Klimat

Globala klimatförändringar kan på regional och lokal nivå i många länder leda
till en ökning av översvämningar, tork, stormar m.m. som i sin tur leder till
ökade störningar i olika former av samhällsviktig verksamhet och utgöra en
fara för människors liv och hälsa. Klimatet är en beskrivning av vädrets
genomsnittliga egenskaper under loppet av flera decennier och de egenskaper
som oftast står i fokus är temperatur och nederbörd.48 Klimatet förändras
ständigt, men under de närmaste decennierna kommer förändringarna att ske
snabbare än de naturliga variationerna. Detta är en följd av människans
utsläpp av växthusgaser.
Beräkningar gällande den globala medeltemperaturhöjningen har gjorts av
FN:s klimatpanel Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). IPCC
sammanställer regelbundet aktuellt forskningsläge vad gäller klimatförändringarna. IPCC har utvecklat sex olika utsläppsscenarier för klimatförändringarna under återstoden av detta århundrade, se fig. 4. Scenarierna
baseras på olika antaganden kring hur stora utsläppen av växthusgaser

Roland Heickerö, Internets mörka sidor: Om cyberhot och
informationskrigföring, Atlantis 2012, s 201-202.
48 Mobjörk, (2011) Svensk krisberedskap och klimatförändringarnas indirekta
effekter, FOI-R--3270--SE.
47
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kommer att vara fram till år 2100.49 IPCC uttalar sig inte om hur sannolika de
olika scenarierna är, alla scenarier ska betraktas som fullt rimliga och lika
troliga.50

Figur4. Global temperaturhöjning. Källa: Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), (2007) Climate Change 2007: Synthesis Report; Summary for
Policymakers; Geneva, Switzerland, s. 7

Figuren visar beräkningar kring hur den globala medeltemperaturen i tre av
IPCC:s utsläppscenarier kan öka under det kommande århundradet jämfört
med perioden 1980-1999, (röd, grön och blå linje), samt ett hypotetiskt
experiment där koncentrationen växthusgaser hålls konstant på nivån år 2000
(rosa linje). Staplarna till höger om figuren visar osäkerhetsintervallet i
projicerad global medeltemperatur för alla sex utsläppscenarier. Observera att
osäkerhetsintervallen inte är utritade i diagrammet, samt att det högsta
utsläppsscenariot (A1FI) inte heller är utritat.
Fram till ungefär år 2030 följer IPCC:s olika utsläppsscenarier ungefär samma
bana vad gäller global medeltemperaturhöjning, men efter 2030 växer
skillnaden mellan olika utsläppsscenarier. Osäkerheter i klimatmodellerna gör
att man inte kan veta exakt hur stora klimatförändringarna blir. Den snabbaste
globala temperaturhöjningen inom IPCC:s fjärde utvärderingsrapport ligger på
c:a +1,5◦C under 2030-talet jämfört med år 2000 (=+2◦C jämfört med

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (2007) Climate Change
2007: Synthesis Report; Summary for Policymakers; Geneva, Switzerland.
50 Wikman-Svahn och Carlsen (2011) Högnivåscenarier för klimatförändringar,
FOI Memo 3579.
49
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förindustriell tid).51 Det måste dock påpekas att det är bara en mycket liten
andel av simuleringarna som ger så snabb temperaturökning.
Takten på klimatförändringarna efter år 2030 är i hög grad beroende av hur
stora utsläppen av växthusgaser blir under de kommande åren. Enligt IPCC:s
utsläppsscenarier kan den globala medeltemperaturen fram till år 2100 komma
att öka med mellan 1,1◦C (lägsta scenario) och 6,4◦C (högsta scenario), jämfört
med perioden 1980-1999. 52 I framställningen av olika scenarier för år 2030 är
variabeln ”fortsatt takt på klimatförändringar” intressant då den ger en
fingervisning om hur stora klimatförändringar som förväntas och därmed
också vilka utmaningar som samhället år 2030 står inför.
De direkta följderna av den globala temperaturhöjningen inkluderar bland
annat stigande havsnivåer, dels för att havsvatten expanderar när det blir
varmare och dels för att vatten tillförs från avsmältning av isar.53 Havsytans
nivå kan enligt IPCC komma att höjas mellan 0,18 och 0,59 meter fram till år
2100. Dessa siffror inkluderar dock inte det potentiella bidraget från
dynamiska förändringar i isflöden eller en kollaps av inlandsisarna på
Grönland och Antarktis.54 Nya mätningar visar att både Grönland och Antarktis
förlorar massa i en accelererad takt, vilket gör att man inte kan utesluta en
framtida höjning av havsytan med 1 meter eller mer till år 2100.55
Temperaturhöjningen medför också förändringar i nederbördsmönster. Nederbörden ökar vid högre breddgrader och minskar i tropiska och subtropiska
regioner. Det är sannolikt att extrema väder såsom värmeböljor och kraftiga
regn blir vanligare med klimatförändringarna. Dessa effekter förstärks ju högre
temperaturhöjning, men börjar gälla redan innan den globala medeltemp-

De högsta värdena för modell ensambeln som används inom IPCC AR4 ligger på
ca +1,5 grader år 2035 jämfört med perioden 1980-2000. Se figur 10.26 i Meehl et
al, Global Climate Projections, kapitel 10 i Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis.
52 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (2007) Climate Change
2007: Synthesis Report; Summary for Policymakers; Geneva, Switzerland, s. 8.
53 Rummukainen och Källén (2009) Ny klimatvetenskap 2006-2009,
Kommissionen för hållbar utveckling, Regeringskansliet.
54 Meehl et al, Global Climate Projections, kapitel 10 i Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis.
55 Nicholls och Cazenave (2010) Sea-level rise and its impact on coastal zones,
Science, 328, (5985) 1517-1520. doi 10.1126/science.1185782, samt Rignot et al,
(2011) Acceleration of the contribution of the Greenland and Antarctic ice sheets
to sea level rise, Geophys Res Lett 38:L05503. doi:10.1029/2011GL046583.
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eraturen har nått 1◦C höjning jämfört med perioden 1980-1999.56 Ju mer den
globala medeltemperaturen stiger, desto högre risk för att så kallade
tröskeleffekter (eng. ”tipping points”) passeras. Med tröskeleffekter avses att
ett system övergår i ett nytt tillstånd och att det blir mycket svårt eller rent av
omöjligt att återgå till det tidigare tillståndet. Tröskeleffekter kan få stora
konsekvenser för människor och ekosystem.57 Exempel på tröskeleffekter är att
den termohalina cirkulationen i Nordatlanten (Golfströmmen och nordatlantiska strömmen) försvagas eller stannar av vilket skulle resultera i ett
kallare klimat omkring norra Atlanten, och att skogsbestånden i Amazonas
reduceras radikalt vilket leder till förlust av biologisk mångfald.58 En global
medeltemperaturhöjning om 0,5-2◦C jämfört med perioden 1980-1999 kan
leda till en kraftig minskning av havsisen i Arktis, och området kan i framtiden
komma att bli isfritt under delar av året.59 En global medeltemperaturhöjning
om 1-2◦C jämfört med perioden 1980-1999 kan medföra en oåterkallelig
avsmältning av Grönlandsisen, en sådan avsmältning kan leda till att havsnivån
stiger snabbare än förväntat med upp till 2 meter till år 2100 och 5 meter år
2300.60
Forskning som publicerats efter IPCC:s senaste rapport år 2007 tyder på att
klimatförändringarna blir mer omfattande än vad IPCC:s sammanställningar
visar.61 Ett möjligt högnivåscenario är att den globala medeltemperaturen år
2030 är nära 2◦C högre jämfört med förindustriell tid 1861-1890. I ett sådant
scenario är det troligt att tröskeleffekter är på väg att passeras under 2020-talet

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (2007) Climate Change
2007: Synthesis Report; Summary for Policymakers; Geneva, Switzerland, s. 7-15.
57 Malin Mobjörk, (2011) Svensk krisberedskap och klimatförändringarnas
indirekta effekter, FOI-R--3270--SE; samt Rummukainen och Källén (2009) Ny
klimatvetenskap 2006-2009, Kommissionen för hållbar utveckling,
Regeringskansliet.
58 Lenton, et al. (2008) Tipping elements in the Earth’s climate system,
Proceedings of the National Academy of Science, Vol. 105, no. 6.
59 Lenton, et al. (2008) Tipping elements in the Earth’s climate system,
Proceedings of the National Academy of Science, Vol. 105, no. 6; samt Mobjörk,
(2011) Svensk krisberedskap och klimatförändringarnas indirekta effekter, FOIR--3270—SE.
60 Lenton, Timothy, M., et a., 2008, ”Tipping elements in the Earth’s climate
system, Proceedings of the National Academy of Science, Vol. 105, no. 6; samt
Wikman-Svahn och Carlsen (2011) Högnivåscenarier för klimatförändringar, FOI
Memo 3579.
61 Rummukainen et al, Uppdatering av den vetenskapliga grunden för
klimatarbetet; En översyn av naturvetenskapliga aspekter, KLIMATOLOGI Nr 4,
2011, SMHI.
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och att man då också måste förbereda sig inför en fortsatt temperaturökning
mot 4◦C under 2060-talet.62
Temperatur och nederbördsmönster i Sverige kommer att förändras. Utifrån
IPCC:s scenarier gjorde klimat- och sårbarhetsutredningen år 2007 en
genomgång av vad klimatförändringarna kan innebära för Sverige. Uppvärmningen av Sverige förväntas bli högre än det globala genomsnittet, medeltemperaturen kan stiga med 3-5◦C till 2080-talet jämfört med åren 1960-1990.
Nederbörden kommer enligt utredningen att öka i större delen av landet under
höst, vinter och vår. Sommartid blir klimatet varmare och torrare, särskilt i
södra Sverige.
Den förväntade havsnivåhöjningen längs Sveriges kuster är enligt klimat- och
sårbarhetsutredningen från några centimeter upp till 80 centimeter till slutet
av detta århundrade.63 Även frekvensen och omfattningen av naturolyckor i
Sverige kan komma att förändras till följd av klimatförändringarna. Risken för
extrema väder och naturolyckor ökar, exempelvis översvämningar, skyfall, ras,
skred, värmeböljor och skogsbränder. Risken för stormfällning av skog ökar
också (till följd av förändrat skogstillstånd, minskad tjälförekomst och en
eventuell ökning av kraftiga vindar).64 I sin rapport ”Svensk krisberedskap och
klimatförändringarnas indirekta effekter” skriver Malin Mobjörk följande:

Klimatförändringarna förväntas leda till direkta utmaningar för
svensk krisberedskap genom exempelvis fler och intensivare
extrema väderhändelser, vilket innebär att krisberedskapen kan
behöva förbättra sin förmåga att kunna hantera flera kriser
samtidigt liksom minskad återhämtningstid mellan kriser.65

3.4.2

Naturolyckor

FN och andra organisationer visar i sina rapporter en stigande trend globalt
när det gäller antal och omfattningen av geologiska- och hydrometeorologiska
naturolyckor (vanligen benämnt naturkatastrofer när en större mängd
människor drabbas) som t.ex. översvämningar, torka, stormar, jordbävningar.

Wikman-Svahn och Carlsen (2011) Högnivåscenarier för klimatförändringar,
FOI Memo 3579.
63 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, SOU 2007:60.
64 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, SOU 2007:60.
65 Malin Mobjörk (2011), Svensk krisberedskap och klimatförändringarnas
indirekta effekter: Betydelsen av en bred framtidsinriktad analys, FOI
Användarrapport, FOI—R—3270—SE, September 2011, s 3.
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Under senare år har flera stora naturolyckor inträffat både i Sverige och
internationellt. Årligen drabbas enligt FN-organet FAO ca 200 miljoner
människor av naturrelaterade katastrofer.66 På grund av klimatförändringar
och samhällsutveckling kommer sannolikt också frekvensen och
konsekvenserna av naturolyckor att öka såväl i Sverige som i andra länder.
Mest utsatta och sårbara för naturolyckor är utvecklingsländer. 90 % av de
dödsfall som sker på grund av naturolyckor inträffar i utvecklingsländer. Dessa
drabbas också hårt ekonomiskt relativt sett av inträffade naturolyckor. Antalet
människor som riskmässigt exponeras för översvämningar och tropiska
stormar ökar snabbt, främst i utvecklingsländerna. Orsaken är främst en
generell befolkningsökning, att allt fler människor bosätter sig längs kuster och
låglänta områden i snabbt växande storstäder och ”megastäder”. Men samtidigt
har berörda länder gradvis blivit bättre på att minska sin sårbarhet för och
förmåga att hantera inträffade översvämningar och tropiska stormar. Det
återspeglas i att dödligheten minskar, men samtidigt ökar de ekonomiska
förlusterna i samband med denna typ av händelser.67 Framtida naturrelaterade
hot och risker som lyfts fram av FN är bland annat: 1) vulkanutbrott som
påverkar det globala vädersystemet 2) extremt rymdväder och geomagnetiska
stormar 3) oväntade extrema klimathändelser.68

3.5 Humanitära insatser
•

Behovet av civila internationella insatser för att bistå med humanitär
hjälp vid kriser och katastrofer och vid återuppbyggnaden efter dessa
kommer att kvarstå i framtiden.

FN spenderar för närvarande år 2012 mer än hälften av sin budget på
katastrofinsatser jämfört med 25 procent år 1989.69 Kriser och katastrofer
kommer att fortsätta att inträffa men de framtida hoten och riskerna liksom
förutsättningarna för att bemöta dessa genom olika typer av insatser kan
komma att förändras i flera avseeden. Krisers och katastrofers förekomst och
karaktär kommer att påverkas av flera faktorer som t.ex. av
klimatförändringarna där frekvensen och omfattningen av extrema
väderhändelser väntas öka, av geopolitiska konfliktmönster, av sårbarheter
kopplat till teknikutveckling och infrastruktur samt av utvecklingen av den
globala hälsan och fattigdomen. Även den demografiska utvecklingen, graden

FN-FAO (http://www.fao.org/liaison/nordic/69430/se/)
Handlingsprogram: Nationell plattform för arbete med naturolyckor 2012
(MSB), s 10.
68 Ibid.
69 FN-FAO (http://www.fao.org/liaison/nordic/69430/se/)§
66
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av urbanisering och framväxten av megastäder eller andra trender som
internationalisering där ömsesidiga beroendet ökar kommer att ha en inverkan
på vilka typer av kriser och katastrofer vi kommer att se framöver.
Förutsättningarna för att genomföra olika typer av insatser (förebyggande,
förberedande, hanterande och återuppbyggande) kommer att påverkas av
utvecklingen av samarbetet i EU, FN och Nato/EAPR och inom andra
internationella fora. Även privatiseringen där allt fler privata aktörer agerar i
insatser kommer att ha betydelse för hur Sverige och andra länder genomför
insatser liksom utvecklingen av regionala aktörer som Afrikanska unionen och
ASEAN. Redan idag ser man att fokus alltmer läggs på insatser för att stärka
samhällets förmåga att hantera kriser och katastrofer på egen hand, dvs.
förebyggande- och förberedande insatser. Detta fokus väntas fortsatt vara
centralt även i framtiden. Återuppbyggnadsinsatser liksom
postkonflikthantering och övergången till en mer långsiktig utveckling kommer
också fortsatt att vara centralt för att bemöta framtidens hot och risker.
Behovet av olika typer av insatser kommer alltid att finnas och kan sägas vara
oändliga men framtidens internationella insatser kommer till mångt och
mycket att avgöras/prioriteras av den politiska viljan både vad gäller
genomförandet och finansieringen.70

3.6 Flyktingar och flyktingströmmar
•

Flyktingströmmar på grund av väpnade konflikter och
naturkatastrofer är i dag och kommer fortsatt i framtiden vara en
viktig fråga när det gäller genomförande av olika former av
humanitära hjälpinsatser och återuppbyggnadsinsatser i drabbade
regioner och länder.

Väpnade konflikter, naturkatastrofer och fattigdom skapar flyktingströmmar
som har att hanteras på en global och regional nivå, t.ex. kan eventuellt ökade
flyktingströmmar över Medelhavet från Afrika till Europa behövas hanteras
gemensamt av EU i större utsträckning än i dag. UNHCR redovisar i juni 2012
att i slutet av 2011 var totalt 42, 5 miljoner människor på flykt världen över. Av
dessa var 15,2 miljoner flyktingar över statsgränser och 26,4 miljoner
internflyktingar. Antalet asylsökande var 895 000. Antalet människor som
2011 flydde över statsgränser uppgick till 800,000 och antalet internflyktingar
uppgick till 3,5 miljoner, det senare innebar en 20 % ökning i förhållande till
2010. Trots det höga antalet nya flyktingar var ändå det totala antalet
människor på flykt lägre än 2010, eftersom många internflyktingar kunnat

Direktavtappning från en pågående MSB-finansierad studie om framtidens civila
internationella insatser som projektleds av Teresa Åhman, FOI, 2012-07-06.
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återvända hem. 3,2 miljoner internflyktingar kunde återvända, vilket är fler än
på över tio år. UCHR pekar på flera oroväckande framtida trender när det
gäller världens flyktingsituation. Dels pekar organisationen på att det totala
antalet människor på flykt överskridit 42 miljoner under de senaste fem åren.
Dels har sannolikheten ökat för att en flykting fortsätter leva i exil i flera år i ett
flyktingläger eller under svåra förhållanden i städer.
Av de 10,4 miljoner flyktingar som faller under UNHCR:s mandat lever nära tre
fjärdedelar (7,1 miljoner flyktingar) i en långvarig flyktingsituation i minst fem
år, i väntan på en lösning. De flesta flyktingarna kommer från Afghanistan (2,7
miljoner flyktingar), följt av Irak (1,4 miljoner flyktingar), Somalia (1,1 miljoner
flyktingar), Sudan (500 000 flyktingar) och Demokratiska republiken Kongo
(491 000 flyktingar). Omkring fyra femtedelar av världens flyktingar flyr till
sina grannländer, vilket avspeglar sig i det stora antalet flyktingar i Pakistan
(1,7 miljoner flyktingar), Iran (886 500 flyktingar), Kenya (566 500 flyktingar)
och Tchad (366 500 flyktingar). Bland industriländerna bor flest flyktingar i
Tyskland (571 700 flyktingar). För det fjärde året i rad har Sydafrika tagit emot
flest individuella asylansökningar (107 000 asylsökande år 2011).71

3.7 Global ekonomi
•

Den framtida globala ekonomin kommer att bli allt mer multipolär, i
vilken olika delar av världen kommer att gå i ekonomisk otakt.
Världens ekonomiska centra kommer att förskjutas mot Asien. Den
internationella konkurrensen kommer också att öka.

•

De långsiktiga effekterna av 2008 års bankkris och den rådande
statsskuldkrisen i Europa är svåra att förutse, men kan förväntas få
långsiktiga konsekvenser och i värsta fall riskera att leda till en mer
eller mindre allvarlig destabilisering av den rådande politiska och
sociala situationen i EU.

•

Allt mer ansträngda offentliga ekonomiska resurser i många stater
kommer i framtiden troligen leda till att tilldelning av offentliga
resurserna till arbetet med samhällsskydd och beredskap inte kommer
att öka i den takt som kan förväntas behövas. Mer kommer därför att
behöva göras för mindre resurser i framtiden inom området.

•

På grund av mer ansträngda offentliga ekonomiska resurser kan
brister i underhåll av viktig infrastruktur eller otillräcklig

A Year of Crises: UNHCR Global Trends 2011.
(http://www.unhcr.org/4fd6f87f9.html.).
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kapacitetsutbyggnad av densamma riskera att leda till ökade
störningar i samhällsviktig verksamhet i många länder.

3.7.1

Den globala ekonomin

Globaliseringen kommer troligen att fortsätta och fördjupas de kommande 1520 åren. Internationell handel ökar och världsekonomin kommer att präglas av
en ökad konkurrens. Det kommer troligen också att bli vanligare med regionala
och bilaterala handelsavtal till skillnad mot multilaterala avtal. Detta kommer
att leda till en djupare ekonomisk integration bland vissa länder och ett
komplext nätverk av överlappande olika slags avtal som gör marknaden mindre
transparent och förutsägbar.72 Framtiden kommer därför uppvisa en alltmer
multipolär global ekonomi där olika regionala och nationella ekonomier
kommer att utvecklas i olika takt mot bakgrund av bland annat hur hårt man
drabbats av senare års ekonomiska och finansiella kriser.73 Utvecklingen och
styrkan i den framtida globala ekonomin kommer samtidigt i ökad utsträckning
vara kopplad till hur ekonomierna hos utvecklingsländerna går i stället för hos
länderna i den industrialiserade världen, vilket tidigare har varit fallet.

The health of the global economy will be increasingly linked to how
well the developing world does—more so than the traditional West.
The developing world already provides more than 50 percent of
global growth and 40 percent of global investment. Its contribution
to global investment growth is more than 70 percent.74

Nya ekonomiska makter såsom Kina och eventuellt Indien kommer att ha en
hög tillväxt, vilket gör att världens ekonomiska centrum rör sig mot Asien.

World Bank modeling suggests that together China and India will
serve as nearly twice the engine for growth as that of the United
States and the euro zone by 2025.75

MSB, Maria Wahlberg, PM (opublicerat,2010-11-24) The New Global Puzzle:
What World for the EU in 2025?
73 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012 s.35.
74 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 38.
75 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 40.
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Men dessa länders BNP per capita, dvs. fördelningen av välfärd, kommer att
ligga efter OECD-länderna. En långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt i dessa
länder är också beroende av interna reformer, energitillgången och
utvecklingen av infrastruktur. Kina har under de senaste decennierna haft en
genomsnittlig årlig tillväxt runt 10 %, men denna tillväxttakt kommer att
troligen att bromsa in och runt år 2020 ligga på kring 5 %. Indien kommer å
andra sidan kan komma att få en mycket snabb ekonomisk tillväxt och framstår
då som en alltmer viktig global ekonomisk stormakt inom de närmaste
decennierna76:

India’s rate of economic growth is likely to rise while China’s slows.
In 2030 India will be the rising economic powerhouse that China is
seen to be today.77

Även om nya ekonomiska stormakter växer fram kommer USA, Japan och
Europeiska unionen fortsättningsvis vara betydelsefulla ekonomiska
stormakter om 15-20 år, men mindre dominanta än hittills i en alltmer
multipolär global ekonomi.78
3.7.2

Europeiska Unionen (EU)

Den långsiktiga ekonomiska utvecklingen i EU är mycket svårbedömd.
Bedömningarna skiftar kraftigt mellan olika expertbedömare. För närvarande
präglas emellertid många europeiska länder av stora budgetunderskott och
finansiell turbulens. Det är osäkert vilken effekt detta har på den ekonomiska
utvecklingen inom EU på längre sikt.79 Det är möjligt att ekonomin återhämtar
sig på några års sikt. Det är också möjligt, och kanske mest troligt, att den
ekonomiska nedgången blir mer långvarig, med begränsad tillväxt, stora
företagskonkurser, arbetslöshet och budgetneddragningar under lång tid
framöver. En (mer osannolik, men möjlig) utveckling är att Euro-samarbetet
kollapsar och nationella valutor återinförs. En långvarig negativ ekonomisk
utveckling i EU med betydande påtvingade nedskärningar i offentliga utgifter,
dvs. försämringar i sociala välfärdssystem och i offentlig service, riskerar för
det första att skada det ”samhälleliga kontraktet” mellan de styranden och

National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 38-40.
77 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 19.
78 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 35-41.
79 International Monetary Fund, (2011) World Economic Outlook 2011: Slowing
Growth, Rising Risks.
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medborgarna och därmed destabilisera den sociala och politiska situationen i
berörda länder. För det andra riskerar det att tilldelningen av ekonomiska
medel till arbetet med samhällsskydd och beredskap kraftigt minskar, vilket i
framtiden ger sämre förutsättningar att förebygga och hantera allt från
vardagsolyckor till storskaliga kriser.80 För det tredje riskerar det att
underhållet och nödvändig kapacitetsutbyggnad av viktig samhällelig
infrastruktur, som t.ex. vägar och järnvägar, av besparingsskäl blir lidande. Det
i sin tur leder till en ökad risk för allvarliga störningar i samhällsviktig
verksamhet.81 En fördjupad diskussion finns i avsnitt 4.9

3.8 Åldrande befolkning
•

Andelen äldre ökar i världen. I framtiden kommer därför arbetet med
samhällsskydd och beredskap i större utsträckning än i dag behöva
beakta de speciella behov och resurser som en åldrande befolkning
ställer, både vid det förebyggande arbetet rörande vardagliga olyckor
och kriser samt vid hanteringen av desamma.

•

Arbetet med samhällsskydd och beredskap behöver också mer beakta
en i många fall mer heterogen befolkningssammansättning på grund
av en ökad internationell rörlighet. Arbetet med samhällsskydd och
beredskap kommer därför att behöva ta i beaktande fler olika
målgrupper. Det innebär bland annat att beakta att olika
befolkningsgrupper har olika förmåga att ta åt sig information från
samhället sida, har olika syn på och tolerans för olika hot och risker i
samhället, har olika behov i en krissituation samt har olika tillgång
till stöd i sociala nätverk vid allvarliga störningar och kriser.

Världens befolkningstillväxt kommer enligt prognoser att avta under det
närmaste århundradet. Befolkningstillväxten kommer att se mycket olika ut i
olika delar av världen. År 2025 kommer det att finnas 7,9 miljarder människor
i världen, en ökning med 23,4 % jämfört med år 2005. Världens befolkning
kommer att överstiga 9 miljarder 2030 och 10 miljarder 2050.
Befolkningstillväxten är störst i Afrika söder om Sahara (+43-48%), MENA
Mellanöstern och Nordafrika (+ 38 %), Latinamerika (+24%) och Asien
(+21%). I EU förväntas befolkningen öka med 2 % från 2005 till 2025. Andelen
människor bosatta i fattigare länder kommer med andra ord att öka. År 2005

Jmf. Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2012) Crisis Response
and Disaster Resilience 2030: Forging Strategic Action in an Age of Uncertainty,
January 2012.
81 Ibid.
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bodde 8 av 10 människor i ett utvecklingsland, år 2025 förväntas 9 av 10
människor bo i ett utvecklingsland.82
Vad gäller befolkningens storlek i Sverige förväntas den enligt Statistiska
centralbyrån (SCB) år 2030 uppgå till 10 342 000 människor. Fram till ungefär
år 2031 består befolkningsökningen både av födelseöverskott och av
invandring. Därefter beräknas antalet avlidna överstiga antalet födda, och den
ökning som ändå sker är en följd av invandringen.83 Idag beräknas ca 1 miljard
människor leva i extrem fattigdom.84 En rapport från Brookings Institution
hävdar dock att fattigdomen i världen minskar, fler människor än någonsin
tidigare tar sig varje år varje år över fattigdomsgränsen om 1,25 dollar per dag.
(US) National Intelligence Council skriver i sammanhanget:

Absent a global recession, the number of those living in extreme
poverty is poised to decline as incomes continue to rise in most part
of the world. The number could drop by about 50 percent between
2010 and 2030, according to some models. […] If a long global
recession occurs, the 50 percent reduction of those living in extreme
poverty would be more than halved: as many as 300 million more
people would remain in extreme poverty and malnutrition.85 (US
National Intelligence Council)

Samtidigt som fattigdomen beräknas minska så ändrar fattigdomen
utbredning. Från att varit mest förknippad med specifika låginkomstländer, är
fattigdomen idag mer utspridd över olika slags länder. Detta kan delvis
förklaras med att länder som Indien och Nigeria inte längre klassas som
låginkomstländer även om stora grupper i dessa länder fortfarande är fattiga.
En växande andel av världens fattiga är också bosatta i länder som kännetecknas av instabilitet och sönderfall (failed states) exempelvis Pakistan och
Kongo (DRK).86 Urbaniseringen kommer att fortsätta både i de rikare och i de
fattigare delarna av världen. År 2030 kommer mer än 60 % av världens befolk-

European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global
Puzzle What World for the EU in 2025?, s. 15.; UN Social and Economisc Affairs
(DESA) (2011), World Population Prospects. The 2010 Revision, Highlights and
Advanced Tables, New York.
83 Statistiska centralbyrån, (2011), Sveriges framtida befolkning 2011-2060,
BE 18 SM 1101.
84 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012,s 5.
85 National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 5.
82
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Gertz och Chandy, (2011) Two Trends in Global Poverty, Brookings Institution.
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ning att bo i städer. År 2030 kommer också 14 av världens 22 megastäder
(städer med över 10 miljoner invånare) att finnas i utvecklingsländer.87
Andelen människor som tillhör någon form av medelklass bedöms att öka från
idag ca 1 miljard till över 2 miljarder inom en 20-års period.88
Befolkningspyramiden eller befolkningens sammansättning i världen kommer
också att förändras. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka kraftigt de
kommande årtiondena. I den utvecklade delen av världen ökar andelen
individer över 60 år snabbare än någonsin. Den årliga tillväxttakten för denna
åldersgrupp kommer att vara 2,4 % fram till 2050 och 0,7 % därefter fram till
2100. Andelen individer över 60 år förväntas öka med 50 % fram till 2050, från
274 miljoner 2011 till 418 miljoner och till 433 miljoner 2100. Ökningen i den
mindre utvecklade delen av världen är ännu snabbare. Där förväntas andelen
individer över 60 år öka med minst 3 % årligen och öka i absoluta tal från 510
miljoner 2011 till 1,6 miljarder 2050 och till 2,4 miljarder 2100.89 För Sveriges
del gäller att år 2011 så fanns det 497 000 personer äldre än 80 år bosatta i
Sverige. Om 20 år förväntas denna grupp ha ökat till nära 800 000.90 Arbetet
med samhällsskydd och beredskap kommer därför i framtiden alltmer behöva
beakta de behov som en åldrande befolkning kan komma att ställa.
Den internationella rörligheten kan förväntas öka i en globaliserad värld med
gränsöverskridande nätverk och kontakter mellan diasporagrupper och länder.
Av världens befolkning är 3,1 % migranter, en siffra som legat tämligen stilla
det senaste decenniet. Andelen migranter varierar dock kraftigt mellan olika
länder. Länder med hög andel invandrare är t.ex. Qatar (87 %) och Jordanien
(46 %). Länder med låg andel invandrare är t.ex. Rumänien (0,6 %) och Japan
(1,7 %).91 Förändringar i migration är dock svåra att förutse och kan ske snabbt.
När det gäller Sverige så har SCB:s i sina befolkningsprognoser därför utgått
från ett antagande om att migrationen ligger på en konstant nivå 5-10 år fram i
tiden.92 Om migrationen skulle ligga på en konstant nivå kommer andelen
utrikesfödda i befolkningen att öka. Idag är 19 procent av befolkningen i
åldrarna 25-64 år födda utomlands. I början av 2030-talet förväntas närmare
en fjärdedel av befolkningen vara född utomlands.93 Enligt Migrationsverket

87

European Union Institute for Security Studies (EUISS), (2006) The New Global Puzzle

What World for the EU in 2025?, s. 17, 21.

National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative Worlds,
April 2012, s 5.
89 UN Social and Economisc Affairs (DESA) (2011), World Population Prospects.
The 2010 Revision, Highlights and Advanced Tables, New York, s. xiv.
88
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Ibid.

International Organization of Migration (IOM),
http://www.iom.int/jahia/Jahia/about-migration/facts-and-figures/lang/en.
91
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Statistiska centralbyrån, (2010), Sveriges framtida befolkning 2010-2060, BE 18 SM 1101.
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Ibid.
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talar mycket för att migrationen både in- och ut ur Sverige kommer att öka i
omfattning i framtiden.

3.9 Hot mot folkhälsan
•

Pandemier med allvarliga infektionssjukdomar utgör för alla länder
ett konstant framtida hot mot merparten av dess samhällsviktiga
verksamhet och då inte minst för det vardagliga arbetet med
samhällets säkerhet och beredskap under en pandemi.

•

Ett ökande framtida hot mot folkhälsan, samt inte minst för vården av
skadad militär personal och civila vid väpnade konflikter och
naturkatastrofer (etc.), utgörs av en tilltagande förekomst av
antibiotikaresistenta bakterier.

Pandemier med allvarliga infektionssjukdomar utgör alltid ett närvarande hot
mot samhället i stort och inte minst mot verksamheter som direkt svarar för
samhällsskydd och beredskap, som t.ex. räddningstjänst och sjukvård. En
pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och
drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Pandemier uppstår med
oregelbundna intervall och medför hög sjuklighet samt ett ökat antal dödsfall.
Under det senaste seklet är det största utbrottet Spanska sjukan 1918–1919,
men också Asiaten 1957 och Hong Kong-influensan 1968 illustrerar det hot en
influensapandemi utgör. När stora delar av befolkningen insjuknar vid en
pandemi så gäller det också personal inom räddningstjänst, polis, sjukvård,
militärer, driftspersonal av samhällsviktig verksamhet m.fl. 94 Ett annat
allvarligt framtida hälsorelaterat global hot är förekomsten av
antibiotikaresistenta bakterier.
Förmågan att behandla sjukdomar kan komma att påverkas kraftigt av den
ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotika och antiviraler är några av våra viktigaste skydd mot olika allvarliga sjukdomar och vid
pandemier. Både bakterier och virus kan utveckla resistens mot antibiotika och
antivirala preparat. Felaktig och överdriven användning av antibiotika är
huvudorsaken till resistens hos bakterier. Vad gäller resistens hos virus är
osäkerheten större men även här finns forskningsstudier som visar på att
felaktig användning kan vara orsaken. Resistenta bakterier kan få stora
kännbara samhällskonsekvenser, inte bara för sjukvården utan även för
exempelvis livsmedelsförsörjning och avlopps- och sophantering.

Socialstyrelsen:
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/beredskap/pandemi/ompandemier.
94
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Hittills har Sverige varit förhållandevis förskonat från resistenta bakterieinfektioner även om problemen är ökande. I andra delar av både EU och
världen finns det bakterier som är resistenta mot i stort sett all antibiotika. Om
situationen i Sverige försämras finns en risk att vården i framtiden får svårt att
nå upp till förväntningar på behandling av infektioner och säkerhet vid
operationer. Vad vi idag menar är vanliga vardagsolycker kan få stora följder
om sår infekteras eller kirurgiska ingrepp inte kan genomföras. Många av de
medicinska framsteg som vi idag tar för givna men som kräver antibiotika
äventyras. Här kan nämnas intensivvård eller cancerbehandlingar.95 Inte minst
för vården av skadad militär personal och civila vid väpnade konflikter och
naturkatastrofer kan förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i större
omfattning få allvarliga framtida konsekvenser.
Avslutningsvis, när det gäller det generella globala hälsoläget så förväntas det
förbättras de närmaste 15-20 åren med färre sjuka och döda på grund av olika
sjukdomar. Antalet döda och sjuka i smittsamma sjukdomar som malaria och
AIDS kommer troligen att minska, men samtidigt kommer flera att insjukna
och dö i icke-smittsamma sjukdomar som diabetes, cancer och hjärt- och
kärlsjukdomar, så kallade välfärdssjukdomar.96 Samtidigt, den demografiska
utvecklingen med en ökad urbanisering kan tillsammans med miljöförstöring
och klimatförändringar resultera i uppkomsten av nya sjukdomar och
utbredningen av existerande sjukdomar över större regioner. Smittsamma
sjukdomar kan också komma att spridas lättare på grund av ökad migration
och rörlighet.97 Det är därför mycket viktigt att denna hotbild följs noggrant
framöver.

3.10 Individen och den sociala
sammanhållningen
I framtiden kommer det i många länder att ställas ökade krav på den enskilde
individens förmåga att förbereda sig för och initialt hantera störningar och
kriser i samhället. Det kommer samtidigt att ställas ökade krav på samhället
(myndigheter m.fl.) att stärka individen i denna förmåga. Från samhällets sida
måste man också bli bättre på att utnyttja olika frivilliga resurser för att stärka
upp de offentliga resurserna.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, PM avseende resistens mot
antibiotika och antivirala preparat, publicerat i rapporten MSB:s långsiktiga
strategiska analys – genomfört och planerat arbete, Dnr 2009:8495.
96 US National Intelligence Council (NIC), Global Trends 2030: Alternative
Worlds, April 2012, s 8.
97 MSB, Maria Wahlberg, PM (opublicerat, 2010-11-24) “The New Global Puzzle:
What World for the EU in 2025”, s 2.
95
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•

Ett effektivt arbete med samhällets säkerhet och beredskap kräver
idag såväl som i framtiden ett fungerande så kallat
”samhällskontrakt” mellan den enskilde och samhällets offentliga
institutioner och de politiska företrädarna; och det samtidigt som
också finns en god social sammanhållning generellt i samhället.
Samtidigt finns det en risk att samhällskontraktet och den sociala
sammanhållningen i många länder försvagas framöver, inte minst i
de länder som tvingas till omfattande besparingar i de offentliga
trygghetssystemen och i den offentliga servicen på grund av
försämrade statsfinanser.

3.10.1 Individen
I framför allt den utvecklade delen av världen kommer den enskilde individen,
bland annat mot bakgrund av minskade offentliga resurser för samhällsskydd
och beredskap, behöva ta ett utökat ansvar för den egna säkerheten och
förmågan att initialt kunna hantera störningar och kriser i samhället till det att
åtgärder från samhällets sida fått verkan. I framtiden kommer individen också
ställas inför behovet att kunna tillgodogöra sig alltmer information från många
olika källor om olika risker och hot i samhället. Det kommer å sin sida att ställa
ökade krav på samhällets företrädare att informera och rusta den enskilde
individen, t.ex. genom olika former av enklare utbildning, om hur den på bästa
sätt kan bedöma olika risker och att hantera störningar och kriser i samhället.98
Från samhällets sida behöver man också bli bättre på att ta tillvara olika
frivilliga resurser för att stärka upp befintliga offentliga
krisberedskapsresurser.99 I ett europeiskt perspektiv har t.ex. Sverige ett lågt
engagemang från frivilliga inom området säkerhet och trygghet.100
I sammanhanget är det också viktigt att framhålla att individen troligen
kommer att bli alltmer känslig för och intolerant mot störningar i
samhällsviktig verksamhet och därför också ställa allt högre krav på snabb och
effektiv krishantering från samhällets sida. Inte minst mot bakgrund att allt fler

Jmf. Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2012) Crisis Response
and Disaster Resilience 2030: Forging Strategic Action in an Age of Uncertainty,
January 2012; MSB, PM, (2010-12-21), Räddningsverket – Framtidens risker och
säkerhetsarbete, slutrapport 2008, s 4.
99 Jmf. Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2012) Crisis Response
and Disaster Resilience 2030: Forging Strategic Action in an Age of Uncertainty,
January 2012.
100 MSB, PM, (2010-12-21), Räddningsverket – Framtidens risker och
säkerhetsarbete, slutrapport 2008, s 4.
98
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människor idag alltmer ständigt lever uppkopplat mot den digitala världen och
till vardags är van vid snabba leveranser och service samt att samhällslivet ska
fortgå dygnet runt. En extremt viktig faktor i de flesta länder för det framtida
arbetet med samhällets säkerhet och beredskap kommer i detta sammanhang
vara en väl utvecklad social sammanhållning. Fenomenet social
sammanhållning kommer därför att diskuteras härnäst. Fokus kommer att
ligga på svenska faktiska förhållanden men med bäring på ett stort antal
länder.
3.10.2 Social sammanhållning
Den sociala sammanhållningen uppges ofta betyda mycket för att ett samhälle
ska fungera på ett tillfredsställande sätt och är därför betydelsefull även ur ett
samhällsskydd och beredskapsperspektiv.101 I en skrivelse från Integrationsoch jämställdhetsdepartementet beskrivs social sammanhållning enligt
följande:
•

det finns en allmänt delad uppfattning om att alla individer och
grupper bidrar till och är viktiga för samhället,

•

människor har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder,

•

det finns en allmän kunskap och medvetenhet om individens
rättigheter, skyldigheter och ansvar i förhållande till samhället och sina
medmänniskor,

•

människor i allmänhet har förtroende för samhället och myndigheterna
samt för att dessa behandlar individer rättvist och rättssäkert, samt att

•

människor känner tillhörighet till och delaktighet i samhället samt tillit
till sina medmänniskor.102

Förtroende för det offentliga samhället eller tillit till samhällets institutioner
utgör en viktig del av den sociala sammanhållningen och för demokratins
utveckling. Statsvetaren Möller skriver att ”förtroende är politikens hårdvaluta”.103 Sverige framställs ofta som ett samhälle där människorna hyser en
relativt hög grad av förtroende till samhällets institutioner. En kartläggning
som Statskontoret med hjälp av SOM-institutet låtit göra visar att allmänheten
är relativt nöjda med hur statliga myndigheter, kommuner och landsting sköter

Se exempelvis: Regeringens skrivelse 2009/10:106, Dialog om samhällets
värdegrund; och Den segregerande integrationen; Om social sammanhållning
och dess hinder, SOU 2006:73.
102 Regeringens skrivelse 2009/10:106, Dialog om samhällets värdegrund, s.7.
103 Möller, (2009) Politiskt ledarskap.
101
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sin verksamhet. Vid en jämförelse av liknande kartläggningar som genomförts
årligen sedan 1998 konstateras samtidigt att allmänhetens betyg till
myndigheterna har sjunkit något.104
Tilliten mellan människor, och att människor känner tillhörighet och
delaktighet i samhället är också en viktig del i den sociala sammanhållningen.
Undersökningar brukar visa på att Sverige ligger jämförelsevis högt när det
gäller graden av tillit mellan människor.105 Forskare menar att sociala, politiska
och ekonomiska mellanhavanden kan ske smidigare i samhällen som präglas av
hög grad av tillit, både tillit mellan människor och tillit till samhällets
institutioner. Mer tid kan läggas på produktiv och kooperativ verksamhet. I
samhällen som omgärdas av misstro och misstänksamhet ägnar sig många
istället åt att skydda sig mot företeelser som nepotism, korruption och
bedrägeri.106 En utbredd misstro mot andra människors vilja att göra rätt för
sig kan leda till att många människor inte anser det meningsfullt att själva
agera hederligt. Exempelvis tycks det finnas ett samband mellan låg tillit
mellan människor och utbrett skattefusk.107
Många trender i vårt samhälle skulle kunna påverka tilliten och den sociala
sammanhållningen, men på grund av begreppets svårfångande karaktär, och
svårighet att mäta, är det är inte möjligt att säga huruvida den sociala
sammanhållningen ökar eller minskar. Bland faktorer som ofta uppges bidra
till en utveckling mot mindre social sammanhållning är: utanförskap, sociala
och ekonomiska klyftor, arbetslöshet, etnisk och social boendesegregation,
ökad individualisering på bekostnad av den kollektiva samhällsgemenskapen
och att befolkningens gemensamma referensramar minskar med framväxten av
en mycket stor mängd olika slags kanaler för kommunikation och nyheter av
skiftande kvalitet. Det förs också en diskussion kring hur den sociala
sammanhållningen påverkas av att befolkningen, till följd av invandring, blir
alltmer kulturellt, etniskt, språkligt och religiöst varierad. I ett längre
tidsperspektiv behöver det inte finnas någon motsättning mellan etnisk
mångfald och social sammanhållning. Graden av mellanmänsklig tillit i Sverige
ligger sedan början av 80-talet parkerad på en hög nivå, trots en jämförelsevis
hög invandring. Det är mer sannolikt socialt och ekonomiskt utanförskap som
påverkar graden av tillit.108 Social oro är inte nödvändigtvis den direkta

Statskontoret, (2011), Uppfattningar om förvaltningen; kvalitet i offentlig
verksamhet från allmänhetens och företagens horisont.
105 Trägårdh, Den dumme svensken och allemansrättens magi, kapitel i Trägårdh
(red) (2009).
106 Trägårdh, Inledningskapitel i Trägårdh,(red) (2009).
107 Svenska Dagbladet, Social misstro orsakar kriser, Bo Rothstein SvD Opinion
18 maj 2010.
108 Regeringens skrivelse 2009/10:106, Dialog om samhällets värdegrund;
Petterson och Lundåsen, Tillit, medborgaranda och kommunpolitik, kapitel i
104
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motsatsen till social sammanhållning, men risken för social oro kan sägas öka i
ett samhälle med bristande social sammanhållning. Upplopp har enligt en
rapport från Södertörns Högskola blivit ett mer vanligt inslag i Sverige.109 Det
finns också en uppfattning inom räddningstjänsten att hot och våld (bland
annat i form av stenkastning) i samband med insatser i socialt utsatta områden
har blivit vanligare.110 Det drabbar inte bara räddningstjänst utan även ökad
belastning på polis, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det tycks hitintills
främst vara män, i huvudsak yngre, som deltar i olika typer av upplopp.111
Respekten för jämlikhet och mångfald är centrala komponenter i social
sammanhållning. Begreppet jämlikhet innebär alla människors lika värde
oavsett kön, etnicitet, religion, ålder, klass, åsikt osv. I detta ligger att alla ska
ha lika rättigheter och möjligheter. Jämställdhet är en del av jämlikhet och
handlar om jämlikhet mellan könen.112 Enligt en rapport som Forum för
levande historia publicerat uppvisas stora och tydliga attitydskillnader mellan
pojkar och flickor i gymnasieåldern gällande synen på etniska grupper i
samhället och synen på personer med homosexuell läggning. Flickor var
avsevärt mer positivt inställda till alla grupper än pojkar. Skillnaden var störst
vad gällde inställningen till homosexuella. Det finns enligt samma rapport
också skillnader i attityd mellan personer med olika socioekonomisk bakgrund
och olika etnicitet.113
Befolkningens samhällsengagemang i form av bland annat olika typer av
ideella, politiska och intresseorganisationer och nätverk, olika punktinsatser
och aktiviteter är ytterligare en del av den sociala sammanhållningen. Sverige
brukar beskrivas som ett land där samhällsengagemanget och ”folkrörelserna”

Trägårdh, (red) (2009); Den segregerande integrationen; Om social
sammanhållning och dess hinder SOU 2006:73; Integrationens svarta bok;
Agenda för jämlikhet och social sammanhållning SOU 2006:79; samt Kumlin och
Rothstein, Våga debattera etnisk mångfald, Axess nummer 9, 2010.
109 Nilsson och Ivarsson Westberg, (2010) Våldsamma upplopp i Sverige – från
avvikelse till normalitet, Södertörns högskola.
110 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, (2010) Anlagda bränder och
hot/våld mot räddningstjänsten, Observatörsrapport, Publikationsnummer 016910.
111 Nilsson och Ivarsson Westberg, (2010) Våldsamma upplopp i Sverige – från
avvikelse till normalitet, Södertörns högskola.
112 Hartman, (2009) Problem eller tillgång?: en studie om social och etnisk
mångfald i högskolan, Uppsala Universitet; Nationalencyklopedin,
http://www.ne.se/lang/jämlikhet; samt Mångfald är framtiden SOU 2007:50.
113 Forum för levande historia, Den mångtydiga intoleransen – en studie av
gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010, Rapportserie 1:2010.
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har spelat en viktig roll i politiska processer och samhällsutveckling.114
Samhällsengagemanget är fortfarande stort i Sverige även om medlemsantalet i
många organisationer sjunker och formerna för samhällsengagemanget förändras. Bland annat tenderar engagemanget oftare ske i form av mer kortsiktiga och punktvisa insatser och många organisationer har blivit mer
professionaliserade.115 Enligt en undersökning utförde 47 procent av befolkningen ideella insatser under 2009. Insatserna sker främst på idrottsområdet
följt av det sociala området, boende, religion, kultur och fack.116 Undersökningen visar också på att andelen ungdomar som utför ideellt arbete är hög,
56 procent av 16-18 åringar utför ideella insatser. Detta kan enligt forskarna
tolkas som att den värdeförskjutning som sker mot en mer individualistisk
livshållning inte står i motsättning till samhällsengagemang.117 Vad gäller
området säkerhet och trygghet har dock Sverige ett lägre engagemang från
frivilliga än många andra europeiska länder. I ett projekt om framtidens risker
och säkerhetsarbete konstaterade Räddningsverket att frivilligheten på
området har utvecklats mot ett engagemang i konkreta, händelsebaserade
sakfrågor.118
Befolkningens värderingar och uppfattningar gällande ansvar kopplat till
samhällsskydd och beredskap är under förändring. Synen på vad som utgör det
offentliga åtagandet respektive den enskildes ansvar i samband med olyckor
och kriser är inte konstant. Statens agerande vid händelser som tsunamikatastrofen 2004 och evakueringen från Libanon 2006, har på senare år visat
att allmänhetens förväntningar på snabb och konkret hjälp från det offentliga
är höga. Enligt en studie från Örebro Universitet ökar antalet samtal till
SOS Alarm och förväntningarna om hjälp även vid ”mildare” akutsituationer är
höga.119 Men kraven på det offentliga ansvarstagandet för risker som berör den

Lundberg, Forskning om relationen mellan det civila och offentliga samhället,
kapitel ur Hellberg et al (red) (2011); Trägårdh, Den dumme svensken och
allemansrättens magi, kapitel i Trägårdh (red) (2009); samt Civilsamhället
Demokratiutredningens forskarvolym VIII, SOU 1999:84,
115 Svedberg et al, (2010) Svenskarnas engagemang är större än någonsin, Ersta
Sköndal Högskola, enheten för forskning om det civila samhället; samt
Utbildningsdepartementet, politik för det civila samhället,
http://www.regeringen.se/sb/d/1982
116 Svedberg et al, (2010) Svenskarnas engagemang är större än någonsin, Ersta
Sköndal Högskola, enheten för forskning om det civila samhället, s. 20, 31.
114

117

Svedberg et al, (2010) Svenskarnas engagemang är större än någonsin, Ersta Sköndal

Högskola, enheten för forskning om det civila samhället, s. 16.
118

Räddningsverket, (2008) Framtidens risker och säkerhetsarbete.

119

Örebro Universitet, Höga förväntningar när vi ringer 112, Pressmeddelande 2010-05-

24, http://www.oru.se/Arkiv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv1/2010/Hoga-forvantningar-pa-112i-det-otrygga-mobiltelefonsamhallet/
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enskilde kan i vissa fall också minska. En mer heterogen befolkning gör också
att det inte finns en ensad uppfattning om vad som utgör den enskildes
respektive det offentligas ansvar. Olika grupper uppfattar, värderar och
förhåller sig till risker på olika sätt och deras förväntningar på det offentliga i
samband med olyckor och kriser varierar.120

3.11 Ökade beroenden och sårbarheter

120

•

Samhällsutvecklingen globalt sett leder mot en ökad komplexitet och
ökade ömsesidiga beroendeförhållanden mellan olika former av
samhällsviktiga verksamheter inom och mellan sektorer och nationer.
Det leder i många fall till en ökad samhällelig sårbarhet. Avlägsna
störningar i en del av en sektor, t.ex. transportsektorn, kan snabbt
leda till oväntade störningar i en annan del av sektorn – och även i ett
annat land än där de började. I framtiden måste de aktörer som
arbetar med samhällets säkerhet och beredskap därför bli bättre på
att förebygga och hantera denna typ av beroenden och sårbarheter.

•

En ökad komplexitet och ökade beroendeförhållanden mellan olika
former av samhällsviktig verksamhet kommer att leda till ett svårare
och mer komplicerat arbete med risk- och sårbarhetsanlyser på olika
nivåer i samhället. Att bedöma var och när det är mest
kostnadseffektivt att vidta åtgärder kommer också i många fall att bli
besvärligare för samhälleliga beslutfattare.

•

Redundansen i samhällsviktig verksamhet tenderar att minska i
snabb takt då företag, myndigheter och andra organisationer av
kostnadsskäl minskar sina personalstyrkor till ett minimum.
Sårbarheten ökar och uthålligheten vid en allvarlig störning eller kris
minskar.

•

Många länder avreglerar offentlig finanserad verksamhet. Allt mer
samhällsviktig verksamhet i allt fler länder ägs eller drivs därför av
privata aktörer. I Sverige bedrivs t.ex. en mycket stor del av den
samhällviktiga verksamheten av privata aktörer och andelen
tenderar att öka. Framtidens samhällsskydd och beredskap handlar

Räddningsverket, (2008) Framtidens risker och säkerhetsarbete, Räddningsverket,

(2007) De stora trenderna i samhället och några möjliga framtider, Årsrapport från
enheten för forskning och omvärldsanalys, FAS.
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därmed allt mer om att från offentliga myndigheters sida att
upphandla samhällsskydd och beredskap från privata aktörer och att
utveckla effektiva former för privat-offentlig samverkan.

3.11.1 Förändringar i beroende och ägarförhållanden i
samhället
Globalt består de flesta samhällen i dag av en finmaskig väv av fler och starkare
beroenden än tidigare och detta förhållande kommer att öka i framtiden. Det
beror till största del på ett antal samverkande samhällsförändringar, varav
teknikutvecklingen är den som har skapat flest beroenden mellan olika
verksamheter. Även den ökande graden av specialisering har skapat många
beroendeförhållanden. I dag lägger man ut en allt större andel av verksamheten
på tredje part, samtidigt som produktionen i allt högre grad sker enligt
principen ”just-in-time”. Detta skapar nya beroenden. En tredje
samhällsförändring är att de flesta verksamheter har minskat sin
personalstyrka under de senaste decennierna så att redundansen i
bemanningen har minskat. Internationalisering och globalisering innebär en
fjärde grundläggande samhällsförändring som påverkar
beroendeförhållandena. Beroendeförhållandena stannar inte längre vid ett
lands gränser utan de allra flesta verksamheter är på ett eller annat sätt
beroende av varor och tjänster som produceras i andra länder. Integrationen i
EU är en ytterligare dimension som för svensk del gör verksamheter mer
beroenden av världen runt omkring dem.121
Slutligen har privata aktörer fått en alltmer betydande roll inom det som kallas
samhällsviktig verksamhet. Det har skett genom att många länder avreglerar
offentlig finanserad verksamhet. Allt mer samhällsviktig verksamhet i allt fler
länder ägs eller drivs därför av privata aktörer. I Sverige bedrivs t.ex. en mycket
stor del av den samhällviktiga verksamheten av privata aktörer och andelen
tenderar att öka. I framtiden kommer därför offentliga företrädare att i ökad
utsträckning behöva agera beställare och köpare på en
”krisberedskapsmarknad” och att utveckla effektiva former för privat-offentlig
samverkan. Härnäst ska för framtiden några viktiga trender för kritisk
infrastruktur globalt sett och för svensk del belysas.

3.11.2 Trender för infrastruktur globalt och för svensk del
Det ekonomiska samarbetsorganet OECD har gjort en framtidsprognos för
världens infrastruktur, som sträcker sig fram till 2030. OECD konstaterar

Krisberedskapsmyndigheten (2008), En sammanfattning av rapporten Faller en
– faller då alla?
121
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utifrån denna prognos att i snitt 2,5 % av BNP i världen årligen måste gå till
infrastruktursatsningar inom området: väg, järnväg och dricksvatten fram till
2030. Om också infrastrukturområdena elektricitet och andra energirelaterade
områden inkluderas så ökar denna siffra till 3,5 % av BNP i världen. De främsta
drivkrafterna bakom investeringar i infrastruktur är ekonomisk utveckling och
befolkningsutvecklingen. OECD betonar särskilt de alltmer ökade ömsesidiga
beroendeförhållandena mellan olika former av infrastruktur och de ökade
sårbarheter och säkerhetsrisker som därmed följer:

Infrastructures need to be as resilient as possible so that when
disruptions occur, their consequences are as limited as possible in
time and scope. In recent years, concerns about infrastructure
security have grown. Societies’ dependence on infrastructure
services has increased, and the consequences of major disruptions
can be very serious indeed. Moreover, the scope for disruption has
increased, as critical infrastructures become more closely
interlinked and the activities of organised crime and terrorist groups
take on a wider international dimension.122(OECD)

Sårbarhets- och säkerhetsfrågor blir därför enligt OECD allt viktigare att beakta
i infrastruktursammanhang, och då inte minst att behandla frågorna ur ett
sektorsövergripande perspektiv. Härnäst följer en vidare belysning av
infrastrukturfrågan ur framförallt ett svenskt perspektiv.
Infrastruktur för transporter omgärdas av mycket långa planeringstider och
stora investeringar. I västvärlden är infrastrukturen för transporter i huvudsak
redan på plats, och möjligheterna att lägga till ytterligare infrastruktur är
begränsade. De farleder, vägsträckor, flygfält och banor för järnväg som
används idag har oftast en lång historik. Enligt Trafikverket behöver istället
den befintliga infrastrukturen i Sverige underhållas och utvecklas så att den
kan användas mer effektivt och driftsäkert.123 Många europeiska länder satsar
sedan länge på att bygga ut förbindelser med höghastighetståg (dessa
höghastighetståg kan idag nå hastigheter på upp till 360 km/h).124 Trafikverket

OECD (2006), Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water and
Electricity, s 19.
123 Trafikverket, (2011), Nytt Trafikverk, ny omvärld; Trafikverkets
omvärldsanalys 2010, 2011:049.
124 Trafikverket, (2011), Nytt Trafikverk, ny omvärld; Trafikverkets
omvärldsanalys 2010, 2011:049, s. 60-61.
122
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utreder för närvarande en utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige.125 En
satsning på höghastighetsbanor skulle ha stark påverkan på den långsiktiga
infrastrukturplaneringen i övrigt och påverka efterfrågan på flyg-, väg- och
järnvägstransporter.126 I Sverige planeras också för tätare städer med mer
effektiv kollektivtrafik. Snabbare och enklare tågtrafik kan bidra till större
arbetsmarknadsregioner, exempelvis Östergötland och StockholmMälardalen.127 Det finns inga marginaler i transportsystemen i
tillväxtområdena, t ex Stockholm, varför små störningar får stora effekter. Det
gör tillväxtområdena mycket sårbara.
En väl fungerande infrastruktur för el, dricksvatten, avlopp, fjärrvärme och
fjärrkyla utgör också nödvändiga delar av samhällsbyggnaden för merparten av
världens länder i framtiden. De grundläggande drivkrafterna för utbyggnad och
underhåll av denna infrastruktur kan, som konstaterats ovan, sägas vara
ekonomisk tillväxt och befolkningsökning. Liksom infrastruktur för transporter
präglas denna typ av infrastruktur av långa planeringstider och stora
investeringar. Givet de höga kostnaderna bidrar såväl offentliga som privata
aktörer till investeringar i infrastrukturen. Andelen privata respektive
offentliga investeringar varierar mellan olika sektorer, i olika länder, och över
tid. En stor framtida utmaning för den rikare delen av världen är behov av att
bygga ut infrastruktur i städer för att möta den befolkningsökning som väntas.
Samtidigt kan utbyggnad och underhåll av infrastruktur på landbygden komma
att bli eftersatt.128
En tydlig global trend i sammanhanget är ett ökat inslag av privata
investeringar i dricksvattensektorn.129 I Sverige är det fortfarande i huvudsak
kommunerna som producerar och förser invånare och
konsumenter/producenter med vatten. Distributionen i ledningsnäten är
beroende av både el och IT. Dricksvattenledningar och avloppsledningar ligger
ofta intill varandra vilket innebär en risk för att dricksvatten smutsas ner av
avloppsvatten. Underhållet och förnyelsetakten av ledningsnätet är idag i

Näringsdepartementet, Uppdrag för ökad kapacitet i järnvägssystemet,
Regeringsbeslut 2011-03-10.
126 Trafikverket, (2011), Nytt Trafikverk, ny omvärld; Trafikverkets
omvärldsanalys 2010, 2011:049.
127 Trafikverket, (2011), Nytt Trafikverk, ny omvärld; Trafikverkets
omvärldsanalys 2010, 2011:049.
128 OECD, (2006), Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water and
Electricity; Lantbrukarnas Riksförbund, Hög leveranssäkerhet och nergrävda
elnät, http://www.lrf.se/LRF-och-de-grona-naringarna/Infrastruktur/El/; samt
Östgöta Correspondenten, Svensk infrastruktur eftersatt, debattinlägg av Tommy
Waidelich, 21 dec 2011.
129 OECD, (2006), Infrastructure to 2030: Telecom, Land Transport, Water and
Electricity.
125
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många länder eftersatt och en fråga för framtiden är hur det ska hanteras.
Särskilt svårt tycks det för Sveriges del vara med dricksvattenberedskapen, där
Riksrevisionen 2008 konstaterade att det inte finns möjlighet att hantera
allvarliga kriser i storstäder.130 Investeringar kommer också behöva göras i ny
reningsteknik för att kunna upprätthålla god dricksvattenkvalitet i framtiden.131
Ur ett sårbarhetsperspektiv är den gränsöverskridande infrastrukturen av
relevans. En tydlig trend är som tidigare framhållits att infrastruktur i allt
högre grad är av gränsöverskridande karaktär, det sker en sammankoppling av
system och marknader över nationsgränser. Inom exempelvis elförsörjningen
är produktion, distribution och försäljning alla gränsöverskridande
verksamheter.132 Den svenska transportinfrastrukturen blir alltmer integrerad i
internationella nät och den övergripande transportplaneringen sker i allt högre
utsträckning på EU-nivå.133
Även graden av klimatanpassning är relevant i analys av framtida sårbarheter i
samhällsbyggandet. En stor uppgift för samhället de kommande åren är som
tidigare nämnts att anpassa infrastruktur och bebyggelse till det förändrade
klimatet. I samhällsbyggnaden behöver ökad hänsyn tas till ett varmare och
blötare klimat. Klimatförändringarna kommer, som också tidigare nämnts,
troligen att öka risken för olika typer av extrema väder och naturolyckor som
värmeböljor, skyfall, översvämningar, ras och skred. Detta innebär att infrastruktur och bebyggelse på olika sätt kommer att behöva anpassas för att inte
komma till skada, t.ex. förstärkas, flyttas eller byggas om. Byggnader kan
behöva anpassas för höga vattennivåer och extrem värme. Vägavsnitt som är
utsatta för översvämningar kan behöva förstärkas och dräneras. Elnäten kan
behöva göras mer robusta genom ökad markförläggning av kablar. I klimatanpassningsarbetet ingår även att planera utbyggnaden av ny infrastruktur och
bebyggelse på ett sätt som tar hänsyn till de risker klimatförändringarna medför på olika platser.134

Riksrevisionen, (2008) Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser,
RiR 2008:08.
131 Livsmedelsverket, Risk och sårbarhetsanalys 2011.
132 Krisberedskapsmyndigheten, Gränsöverskridande beroenden – en studie om
samhällsviktiga verksamheters beroenden över nationsgränser, Dnr 0021/2007.
133 Trafikverket, (2011), Nytt Trafikverk, ny omvärld; Trafikverkets
omvärldsanalys 2010, 2011:049.
134 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter, SOU 2007:60 :
OECD 210
130
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3.12 Energi
Efterfrågan, utbudet, konsumtionen och effektiviteten i användningen av
energi är en nyckelvariabel som påverkar politisk stabilitet och ekonomisk
utveckling på den globala nivån. Studier tyder på att efterfrågan på energi i
världen kan komma att tredubblas mellan år 2000 och 2050 (se fig. 5
nedan).135 Efterfrågan kommer att stiga mest i utvecklingsländer, främst i
Asien. Produktionen av energi kommer att öka under samma period, men inte i
samma takt. Högre energipriser är därför troligen att vänta i framtiden. De
geografiskt olika lokaliserade energikällorna, t.ex. oljefält i Centralasien, kan
därför också i framtiden förväntas bli föremål för ökad geopolitisk konkurrens.
EU-länderna kommer ha ett stort importberoende när det gäller energi i
framtiden. Uppskattningsvis så kommer 90 % av oljan och 80 % av gasen av
EU-ländernas behov behöva importeras. Detta importberoende kommer att
utgöra en stor säkerhetspolitisk utmaning för EU i framtiden.
Fossila bränslen (olja, gas och kol) kommer fortsatt att vara världens primära
energikälla de närmaste årtionden. Många länder i framför allt i den utvecklade
och industrialiserade delen av värld har samtidigt, av främst miljöhänsyn,
ambitiösa planer på att fasa ut bruket av fossila bränslen, t.ex. som drivmedel
för fordon. Konsekvenserna för samhällsskydd och beredskap av en sådan
omställning är dock oftast dåligt utredda eller helt bortglömda i diskussionerna
om en sådan utfasning av fossilt bränsle.

Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv. Slutsatser och bedömningar ur
miljöberedningens promemoria 2007:1, s 14.
135
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Figur 5: Scenarier för primär energiefterfrågan hämtar från ”Tillväxt och miljö i ett
globalt perspektiv. Slutsatser och bedömningar ur miljöberedningens promemoria
2007:1”, s 14.

Det är därför av stor vikt för många länder, inte minst för Sverige, att nämnda
konsekvenser tydligare utreds inom en nära framtid. Som exempel kan nämnas
att i Sverige har ett stort antal miljoner skattekronor under flera decennier
investerats i elreservaggregat för försörjning av elektricitet till
ledningscentraler, sjukhus, ålderdomshem m.m. vid bortfall av den normala
elförsörjningen. Dessa elreservaggeragat drivs av fossilt bränsle, företrädesvis
diesel. Hur och när dessa elreservaggregat ska ersättas (konventeras till ickefossilt bränsle) och hur finanseringen ska hanteras är exempel på frågor som
närmare behöver diskuteras och utredas. I sammanhanget är det också
intressant att notera att enskilda experter befarar behovet av ransonering av
diesel inom EU inom en tioårsperiod på grund av ökad efterfrågan och kraftig
underproduktion.136 Ett annat exempel som kan nämnas är att omställningen
bort från fossila bränslen innebär bland annat att ett nytt system för transport
och lagring av nya drivmedel måste byggas ut i stor skala. Säkerhets- och
sårbarhetproblemen i detta sammanhang måste utredas närmare.137

3.13 Information och kommunikation i
framtiden
•

En viktig förutsättning för samhällets framtida säkerhet och
beredskap är väl utbyggda system för kommunikation,
systemredundans, systemens tillförlitlighet samt systemkompabilitet.

•

En snabb teknologisk utveckling förändrar förutsättningarna för
media och kommunikation och hur människor interagerar med
varandra och med offentliga institutioner och med samhället i stort.
Nya sociala medier som Facebook och Twitter blir allt viktigare i
krisberedskapssammanhang. Aktörer inom samhällsskydd och
beredskap, inom både den offentliga och privata sfären, måste därför
i framtiden bli mycket bättre på att i realtid kommunicera via sociala
medier och avtappa information från dessa för sitt eget bruk.

Dagens Nyheter, DN-debatt 2012-05-24, Professor Kjell Aleklett, Dagens
energipolitik kommer att leda till dieselransonering,
http://www.dn.se/debatt/dagens-energipolitik-kommer-att-leda-tilldieselransonering.
137 MSB, PM 2010-12-21, Räddningsverket – Framtidens risker och
säkerhetsarbete, slutrapport 2008, s 2.
136
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Kommunikation mellan människor och andra aktörer
När det gäller framtida förändringar i kommunikation mellan människor och
med andra aktörer (t.ex. myndigheter) ligger fokus nedan på betrodda
informationsmedier, betrodda informationskällor (vem litar människor på),
informationsbelastning och förmåga att navigera samt förekomsten av
desinformation och förmåga att validera information. Förhållandena belyses ur
ett svenskt perspektiv men mycket av förhållanden kan antas gälla för ett stort
antal länder, inte minst i Europa.
Vad gäller betrodda informationsmedier kan man konstatera att ungdomar
idag inte lyssnar på radio i någon större utsträckning. Sveriges radio når ca 35
% av 15-24–åringarna jämfört med 75 % av 55-64 åringarna.138 Det är därför
möjligt att radions roll för att få ut viktiga meddelanden i samband med
allvarliga samhällsstörningar och kriser kan komma att minska på sikt.
Personer som är 25 år idag läser också i mycket liten utsträckning traditionella
papperstidningar. Tidigare generationsstudier har visat att det mediemönster
människor har när de är 25 år gamla, är det mediemönster de behåller livet ut.
Om detta mönster kommer att gälla även fortsättningsvis skulle det innebära
att dagens 25-åringar kommer att lyssna mindre på radio och läsa färre
papperstidningar när de blir äldre jämfört med hur äldre personer idag
konsumerar media.139 Detta förändrade mediemönster väcker frågeställningar
som berör området samhällsskydd och beredskap, t.ex. hur myndigheter
fortsättningsvis ska nå ut med information till allmänheten, speciellt när det
måste gå snabbt, samt vilken roll public service kommer att spela vid framtida
krishantering och krisinformation. Enligt Ingela Wadbring, professor i
medieutveckling, talar mycket för att de personer som idag tar del av nyheter
via traditionell media inom kommande år kommer att söka sig till ny (digital)
media. Däremot kommer inte det motsatta att gälla, dvs. de som idag använder
digital media kommer antagligen inte att söka sig till traditionell press i
framtiden.140
Samtidigt med den utveckling som varit, med ändrande kommunikationsmönster och en pågående omställning mot ett ökat inslag av sociala medier,
ställs nya krav på t.ex. myndigheter och kommuner att kommunicera med
allmänheten. Detta ställer nya krav på vad som anses vara betrodda
informationskällor. Det som är utmärkande för ungdomar idag enligt
journalisten Sofia Mirjamsdotter är att de generellt sett är mindre intresserade

Tidningsutgivarna. Basfakta om ungas tidningskonsumtion,
http://www.tu.se/marknadsinsikt/mediekonsumtion/statistik-ochrapporter/1781-basfakta-om-ungas-tidningskonsumtion.
139 Ingela Wadbring, samtal med, professor i medieutveckling vid Mittuniversitetet,
23 sep. 2011.
140 Ibid.
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av att vara passiva mottagare av information. Istället söker de dialog, litar på
sina egna nätverk och på personer de kan identifiera sig med.141 Att skapa sina
egna sociala nätverk, visa vilka man kommunicerar med och inspireras av,
samt att dela information om sig själv, har blivit ett sätt att visa upp den egna
identiteten.142
Idag använder 52 % av svenskarna sociala nätverk på internet (främst
Facebook). Bland yngre personer (16-25 år) är siffran 96 %. Samtidigt ser allt
fler TV via internet, dvs. man är inte längre beroende av särskilda tider för att
se exempelvis nyheter eller sitt favoritprogram. Några av de vanligaste
aktiviteterna på internet är därutöver att läsa och söka efter nyheter, söka efter
eller verifiera fakta, skicka e-post samt att leta efter information om produkter
och fritidsintressen. Det är också vanligt att söka efter samhällsinformation och
att informera sig om myndighetsfrågor.143
Många offentliga organisationer upplever idag stora utmaningar i att samla,
reagera eller svara på information på ett sätt som medborgarna anser är
tillräckligt, vilket aktualiserar frågan om betrodda informationskällor.
Myndigheter och experter har tidigare varit vana att ha ett informationsövertag, vilket speglar hur de har kunnat agera och kommunicera. Tillgängligheten och kraften inom sociala medier betyder att den samlade allmänheten är
på väg att ta över detta informationsövertag.144 Vid en olyckshändelse eller en
krissituation kan t.ex. personer som är närvarande ofta direkt delge
information genom sina etablerade kanaler och nätverk. Myndigheter, politiker
eller journalister har därför sällan själva tillgång till förstahandsinformation.
Enligt Sveriges Radios framtidsstudie från 2010 är den sociala kraften den
största skillnaden i en framtida förändrad medievärld.
Att lära sig hantera denna situation och bli en del av den kan vara en utmaning
för myndigheter, t.ex. genom att föra en aktiv dialog med medborgarna, på de
arenor där dessa befinner sig. Däri ligger också en utmaning i att hitta
strukturer för att använda sig av sociala medier, t.ex. för att bekräfta
information och sätta den i ett större sammanhang, samt att hitta former för att
med tilltro kunna använda sig av allmänhetens observationer.145 Den aktuella
medieutvecklingen utmanar etablerade principer och visar på svårigheterna

Föredrag, Kommunikation i det nya medielandskapet, av journalisten Sofia
Mirjamsdotter, 22 sep. 2011.
142 Sveriges Radio, (2010) Framtidsutredningen.
143 Findahl (2011) Svenskarna och Internet 2011, .se Internetstatistik.
144 Föredrag, Sociala medier verkar toppen men hur bär vi oss åt, av Jonas
Landgren, Chalmers, 22 sep. 2011.
145 Ibid
141
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med att hantera nya företeelser inom ramen för gamla konventioner och
regelverk.146
Utvecklingen innebär också utmaningar för både den enskilde och för det
offentliga att hantera en ökad informationsbelastning och utveckla förmågan
att navigera. Effektiv kommunikation, ömsesidigt förtroende och öppenhet är
viktigt såväl i vardagen som när en olycka eller kris inträffar då människor
agerar utifrån sin förståelse och tolkning av en händelse. Att som individ kunna
tillgodogöra sig information från samhället om vad som är farligt eller har hänt
i olika situationer, och kunna agera utifrån detta, är därför viktigt.147
Vad gäller förekomst av desinformation och förmåga att validera information
kan den ständiga uppkopplingen innebära risker, till exempel genom att utomstående på olika sätt får tillgång till servrar, datorer eller handterminaler. Det
kan handla om individuella hackers eller kriminella gäng, men också om
främmande stater.148 Vad gäller integritet, menar Post- och telestyrelsen (PTS)
att det är ett faktum att människor idag är övervakade på andra sätt än tidigare,
såväl i den fysiska som i den virtuella världen. De digitala fotspår som varje
individ lämnar efter sig kan utnyttjas systematiskt, i exempelvis kriminella eller
affärsmässiga syften.149 Både för staten och marknadens aktörer gäller att
ansvarsfullt hantera användarinformation etc. för att minska risken för
motreaktioner. Utvecklingen kan innebära att det blir mer intressant för
organiserad brottslighet att angripa samhället för ekonomisk vinning. Det är
möjligt att detta leder till ökade krav på teknisk robusthet såväl som på
polisövervakning och underrättelsetjänst.150 Det finns också en möjlighet att ett
informationsöverflöd leder till motreaktioner vilket skulle kunna innebära att
autencitet blir allt viktigare samt att enkelhet, trovärdighet och äkthet är vad
människor kommer att söka efter.151
3.13.1 Systemförutsättningar för kommunikation
Samhällsutvecklingen globalt har under de senaste decennierna fått ett kraftigt
ökat inslag av elektronisk kommunikation och informationshantering. Idag är
så gott som alla verksamheter i samhället, såväl offentliga som privata, på olika

Sveriges Radio, (2010) Framtidsutredningen.
Räddningsverket, (2008) Framtidens risker och säkerhetsarbete.
148 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Underlag till långsiktig
strategisk analys (LSA) på området informationssäkerhet, Dnr. 2012-1265
149 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
150 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
151 Sveriges Radio, (2010) Framtidsutredningen.
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sätt beroende av fungerande tekniska system för att kommunicera, hantera och
lagra information av olika slag.152 Många av samhällets funktioner är starkt
beroende av en fungerande informationskommunikationsinfrastruktur.153 Det
globala antalet användare som har tillgång till internet uppgår idag till mer än
två miljarder. Dagens infrastruktur för kommunikation är i Sverige och de
flesta länder i västvärlden överlag decentraliserad och upprätthålls av ett stort
antal självständiga nätoperatörer. Systemens redundans och tillförlitlighet i
drift har för svensk del visat sig vara robust, men innebär också att tjänste- och
säkerhetsnivåer varierar beroende på operatör.154 Operatörerna kan ha olika
prioriteringsgrunder för frågor som redundans, behov av reservkraft och
krishantering. PTS arbetar med operatörerna för att öka både driftsäkerhet och
robusthet i de elektroniska kommunikationerna155, och skriver att:

…övervakning av drift och hantering av allvarliga fel och störningar
kräver personal med hög komptens som är tillgänglig dygnet runt.
Av kostnads- och effektiviseringsskäl strävar operatörerna efter att
automatisera och centralisera drift och övervakning.156

Det saknas ofta legala regelverk kring säkerhetskrav i kritiska infrastruktursystem, vilket blir särskilt relevant i ett perspektiv där systemen åldras och
därmed riskerar att bli mer sårbara. Till detta tillkommer ofta komplexa ägarförhållanden där stat och privata aktörer kan ha olika intressen.157 Sårbarheter
som finns i internet (exempelvis, virus, nätfiske158 etc.) riskerar att uppträda
också i andra kommunikationstjänster när dessa blir IP-baserade. Därmed
ökar risken för alltmer komplexa incidenter, vilka kan vara svåra att förutse.159

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Underlag till långsiktig
strategisk analys (LSA) på området informationssäkerhet, Dnr. 2012-1265
153 European Security Research & Innovation Forum (ESRIF) (2009) Final Report,
Part 2, Security of critical infrastructures.
154 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Underlag till långsiktig
strategisk analys (LSA) på området informationssäkerhet, Dnr. 2012-1265
155 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
156 Ibid.
157 European Security Research & Innovation Forum (ESRIF) (2009) Final Report,
Part 2, Security of critical infrastructures.
158 Nätfiske är onlinebedrägerier där avsändaren ofta utger sig för att vara någon
annan för att få ut privat information, exempelvis banknummer.
159 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
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En annan aspekt som är viktig för framtiden är tillgång till system i Sverige.
Enligt PTS hade 99,98% av Sveriges befolkning år 2010 möjlig tillgång till
internet motsvarande 1 Mbit/s med fast eller mobil teknik.160 I glest befolkade
områden, som utgör en stor del av Sveriges yta, saknas ofta kommersiella
drivkrafter för att bygga ny infrastruktur, exempelvis i form av bredband.161
Tillgång till infrastruktur för kommunikation med hög överföringskapacitet är
viktigt för lokal och regional utveckling162 men även för att människor ska ha
tillgång till tv och internet, kunna ta till sig information och kunna larma i
händelse av en olycka eller kris. Det finns områden i Sverige som saknar
tillgång till fungerande bredband såväl som områden som har bredband med
otillräcklig kvalitet och hastighet. Politiskt finns idag en vilja att län, regioner
och kommuner måste engagera sig och inse att bredband är en lika nödvändig
infrastruktur som vägar, järnvägar och elnät.163
En utmaning som lyfts fram på många av de workshopar som MSB hållit är att
gammal kommunikationsinfrastruktur riskerar att förfalla eller nedmonteras.
Detta är en tendens som även PTS har uppmärksammat. I PTS rapport ”Bred
och långsiktig analys för området elektronisk kommunikation” framkommer
att investeringar och uppgraderingar av IT-infrastruktur kommer att göras av
marknaden i lönsamma områden medan olönsamma områden blir eftersatta.
Samtidigt går lönsamheten för fast telefoni ned och Telia beräknar att upp till
50 000 fastboende (dvs. fritidshusboende undantaget) runt om i Sverige
kommer att drabbas av nedtagna stolplinjer samt eventuellt också olönsamma
telestationer vilket innebär att möjligheten till fast telefoni försvinner. I vissa
områden kan mobila lösningar vara ett alternativ. Konsekvenserna av nedmonteringen kan bli betydande för både rösttelefoni som datakommunikation.164 Därmed riskerar en ”digital klyfta” att skapas, främst
beroende av geografiska skäl. Med digital klyfta menas att en del av
befolkningen har tillgång till informationssamhället medan en annan del inte
har det. Utöver den geografiska digitala klyftan kommer det att finnas personer

Post- och telestyrelsen, Statistikportalen/Bredband
http://www.statistik.pts.se/bredband/index.html
161 Post- och telestyrelsen, (2010) Utbyggnad av bredband på landsbygd. Exempel
på samverkan, erfarenheter och förslag till åtgärder, Rapportnummer PTS-ER2010:10.
162 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
163 Dagens samhälle, Bredband lika viktigt som vägar, av Anna-Karin Hatt, IT- och
energiminister, 27 okt. 2011.
164 Post- och telestyrelsen, (2009) Bred och långsiktig analys för området
elektronisk kommunikation, Rapportnummer PTS-ER-2009:2.
160
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som av ekonomiska, kunskapsmässiga eller sociala skäl inte kan tillägna sig
eller utnyttja informationssamhällets fördelar.165
Systemkompatibilitet hos responders och anpassningsbarhet hos system,
inkluderar myndigheters och offentliga aktörers möjligheter att kommunicera
skyddat mellan sig i vardag och i kris. Idag finns i Sverige Rakel (Radiokommunikation för Effektiv Ledning) som används av främst skydds- och
säkerhetssektorn. Rakel täcker idag 95 % av landets yta och överföringen sker
främst via Försvarets telenät (FTN). I de fall där FTN inte finns, används Telias
infrastruktur. Försvarsdepartementet skriver i en promemoria ”Rakel- nuläge
och framtid, kommunikation, samordning och interoperabilitet” från 2010 att
Rakel under överskådlig tid bedöms kunna hävda sig väl tekniskt sett gentemot
andra system och att systemet ur teknisk synvinkel bedöms finnas i vilket fall i
15 år till, dvs. till 2025.
Rakel är främst tänkt att användas för talad informationsöverföring och
kapaciteten för överföring av exempelvis rörlig bild är låg.166 Vid tiden för
beslut om Rakels införande fanns ca 200 olika radiokommunikationssystem
bland skydds- och säkerhetssektorns aktörer.167 Rakel bygger på Tetra-teknik,
vilket samtliga länder i Skandinavien använder. I dag finns ingen
standardiserad tjänst för kommunikation över gränser inom Tetratekniken.
Statskontoret skriver i sin Myndighetsanalys av MSB och beredskap att en
utmaning för framtiden är att säkra långsiktig finansiering av och anslutning
till Rakelsystemet.168 Många olyckor och kriser är gränsöverskridande och MSB
deltar i internationella samarbeten för att driva på utvecklingen av
standardiserad kommunikation över nationsgränserna vilket även kopplar till
tillgång till system globalt.169

Ibid.
Försvarsdepartementet, Rakel- nuläge och framtid, kommunikation,
samordning och interoperabilitet, Promemoria, 2010-02-16, Dnr
Fö2009/1090/SSK.
167 Trygga medborgare -säker kommunikation, SOU 2003:10.
168 Statskontoret, (2012) Myndighetsanalys av Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, 2012:1.
169 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Internationell samverkan,
https://msb.se/sv/Produkter--tjanster/RAKEL/Samarbeten/Internationellsamverkan/
165
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3.14 Forskning och utveckling
•

Utvecklingen inom olika forsknings- och teknikområden går mycket
snabbt; inte minst på det informations- och
kommunikationsteknologiska området. Det främjar samhällsskydd
och beredskap men skapar också sårbarheter, t.ex. ett ökat
teknikberoende i många samhällsviktiga verksamheter och ökade
beroenden mellan kritiska infrastrukturer. Att hålla uppsikt över och
att förstå denna utveckling blir därför i framtiden allt viktigare för
ansvariga myndigheter och organisationer; vilket samtidigt inte är en
lätt uppgift.

•

Eftersom bruket av vetenskapliga landvinningar och teknik kan antas
bli allt viktigare för samhällsskydd och beredskap i framtiden måste
ansvariga myndigheter och organisationer också bli bättre på att,
nya produkter och tjänsterproaktivt kunna utnyttja ny teknologi till
fördel för samhällsskydd och beredskap.

3.14.1 Teknik allt viktigare i samhällsviktig verksamhet
Arbetet med samhällsskydd och beredskap sker inom alla samhällssektorer och
påverkas därför också av vetenskapliga och tekniska landvinningar inom en
mängd områden. Att peka ut något område och den framtida utvecklingen
inom detta område som särskilt viktig är därför omöjligt, även om
informations- och kommunikationsteknologiska området troligen är ett av de
viktigaste områdena. Men eftersom olika tekniska lösningar kan antas bli allt
mer viktiga i det framtida arbetet med samhällsskydd och beredskap måste
ansvariga myndigheter och organisationer också bli bättre på att proaktivt
kunna utnyttja ny teknologi samt nya produkter och tjänster till fördel för
samhällets skydd och beredskap. Amerikanska krisberedskapsmyndigheten
FEMA skriver följande i sammanhanget:

Technology will become a more important element in future
emergency management mission execution, from information
management to communications, to sensing, to transportation and
logistics, and much more. In fact, there is a case to be made that
technology will be even more important in tight budget
environments. This argues not just for proactive technology
adoption, but actually getting out ahead and influencing the
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development of products that have emergency management
applications.170
Nedan följer en tämligen fyllig men i sammanhanget ändå övergripande
beskrivning av de olika institutionella aspekter och den forskning och
utveckling som sker inom olika områden med relevans för området
samhällsskydd och beredskap och samhällsviktig verksamhet i stort.
3.14.2 Det institutionella ramverket
Om man söker en fördjupad förståelse för den långsiktiga utvecklingen inom
vetenskap och teknologi så räcker det inte med att enbart studera utvecklingen
inom ett antal valda områden, såsom bioteknologi, informations- och
kommunikationsteknologi, IKT, och materialvetenskap. Av minst lika stor vikt
är att studera hur de institutionella förutsättningarna ser ut och kan komma att
förändras. Med ”institutionella förutsättningar” avses normer och regler som
strukturerar hur vetenskaplig och teknisk utveckling går till. Institutioner kan
vara formella, exempelvis lagar kring patent och intellektuella rättigheter, men
de kan också vara informella såsom traditioner inom vetenskapen och teknik.
Den geografiska spridningen av vetenskap och teknik kan variera över tid.
Under de senaste årtiondena har mycket av spetsforskning och den främsta
vetenskapliga och tekniska utvecklingen skett i Europa, USA och Japan. I
framtiden kan andra länder och andra regioner, t.ex. Asien komma att inta
framträdande positioner. Även finansieringsformerna för vetenskaplig och
teknisk utveckling kan variera. Viktiga finansiärer kan exempelvis vara stater,
stora internationella företag eller privata stiftelser.
Hur de intellektuella rättigheterna hanteras är också en viktig fråga i
sammanhanget. Med intellektuella rättigheter eller Intellectual Property Rights
(IPR) avses rättigheter som skyddar intellektuellt arbete, exempelvis
konstnärligt skapande eller kommersiella uppfinningar. En möjlig framtid är
att IPR kan komma att spela en stor roll i frihandelsavtal och att i stort sett alla
länder prioriterar frågan och beivrar överträdelser. En helt annan, men möjlig
framtid är en situation likt ”hela havet stormar” där det finns mycket
begränsade möjligheter att bestraffa överträdelser och allt fler företag släpper
frågan. Innovationslogiken förändras över tid. Ett exempel rör så kallad öppen
källkod, dvs. att mjukvara tas fram i ett öppet samarbete mellan frivilliga. På ett
mer övergripande plan talas det ibland om ”participative innovation”
(deltagande innovation) eller ”networks of innovation” (nätverksinnovation)

Federal Emergency Management Agency (FEMA), (2012) Crisis Response and
Disaster Resilience 2030: Forging Strategic Action in an Age of Uncertainty,
January 2012, s 18.
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med vilket avses dels en tätare koppling mellan möjligheter och behov, dels att
nya produkter skapas i diffusa nätverk som kan vara svåra att överblicka och
analysera.171 Detta sätt att utveckla ny teknologi var otänkbart för bara två
decennier sedan. Slutligen spelar de etiska aspekterna av vetenskap och
teknologi en stor roll för utvecklingen. Omgärdas och ”bromsas” den framtida
teknikutvecklingen av ständiga etiska spörsmål och dilemman? Eller är
samhället ”teknikpositivt” i så mening att vetenskap och teknik ses som
frälsande medel för alla slags problem? Idag finns stora variationer mellan
olika delar av världen vad gäller uppfattningen om vad som är etiskt riktigt.
3.14.3 Utveckling inom olika forsknings- och teknikområden
Samhällsviktig verksamhet blir allt mer beroende av teknologi och det mesta
tyder på att teknikinnehållet även kommer att öka även i framtiden. Under de
senaste decennierna är det särskilt den snabba utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som haft stor inverkan på hur dessa
verksamheter idag bedrivs. I framtiden kommer nya teknikgenombrott att
omforma de systemlösningar som vi idag känner. Dessutom tillhandahålls
många av de samhällsviktiga funktionerna under delvis nya förhållanden,
bland annat med ett större inslag av privata aktörer som främst drivs av
ekonomiska incitament.
. Risker och sårbarheter kring den tekniska utvecklingen behandlas idag nästan
uteslutande inom ramen för befintliga tekniska system. Det är naturligt att
huvudfokus ligger på att studera de system som idag levererar viktiga
kapaciteter, men med dagens snabba tekniska utveckling måste dessa studier
kompletteras med ett mer framåtriktat perspektiv
Ett område inom vilket många förväntar sig stora genombrott under de
närmaste decennierna är materialteknologi. Materialområdet är mycket brett
och innefattar en rad olika naturvetenskapliga och tekniska discipliner.
Området karakteriseras vidare av att det finns en relativt bred flora av mål att
driva utvecklingen emot, exempelvis ökad hållfasthet, minskad vikt, ökad
förmåga till nedbrytbarhet, nya egenskaper (optiska, termiska, elektriska),
minskad korrosion, kostnadsjakt etc. Ett område som det talas en hel del om är
så kallade ”smarta material”. Vad man önskar åstadkomma med smarta
material är att via ingenjörskonst skapa kontrollerade egenskaper hos ett
specifikt material. Ett exempel skulle kunna vara att bygga in larmfunktioner
hos ett material så att det larmade vid ökad fuktighet eller tryck. På detta sätt
skulle det kunna bli möjligt att i framtiden bygga in materialegenskaper hos
kläder så att man på avstånd kan övervaka brandmän eller soldater i fält.

Se vidare Toumi, (2002), Networks of Innovation. Change and Meaning in the
Age of the Internet.
171
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Utvecklingen av nanoteknologi är av intresse i sammanhanget. Det är dock
mycket svårt att förutsäga vilka konsekvenser utvecklingen av nanoteknologi
kan komma att få. I huvudsak är det tre områden som kommer att påverkas.
För det första handlar det om materialteknologi där möjligheten att manipulera
material på atom- och molekylnivå ökar möjligheterna att åstadkomma de
egenskaper som omnämns ovan, exempelvis ökad hållfasthet och nya egenskaper. Det andra området inom vilket nanoteknologin kan komma att få stor
betydelse är elektronik. Med hjälp av nanoteknologi kan ett radikalt brott på
den kontinuerliga vägen mot allt bättre prestanda eventuellt uppnås. Man talar
här bland annat om molekylära datorer172 och kvantdatorer173. Det tredje
området inom vilket nanoteknologin förväntas få stora effekter är inom bioteknologin. Nanoteknologi är ett område där det finns en relativt livlig debatt
om etiska konsekvenser av teknologin. Debatten handlar ofta om hur vi ska
kunna bedöma för- och nackdelar med en teknologi med så svåröverblickbara
konsekvenser, exempelvis att nanopartiklar ska kunna föra med sig toxiska
substanser eller att man kommer att kunna skapa verkligt mikroskopiska
mikrofoner och kameror för övervakning.
Den framtida energiteknologin har stor betydelse för samhällets utveckling.
Energiområdet kommer att under överskådlig framtid att karaktäriseras av två,
delvis motverkande krafter. Den ena är kravet att drastiskt minska utsläppen av
växthusgaser för att minska klimatförändringarna. Den andra är att samtidigt
förväntas världens samlade energibehov att öka kraftigt. Om de mindre
utvecklade länderna följer samma historiska utveckling som industriländerna
kan världens energibehov komma att tredubblas fram till 2050 jämfört med år
2000. Då världens energiproduktion fortfarande till största delen är baserad på
fossila bränslen innebär det en konflikt mellan utveckling och utsläppsminskningar, som bara kan lösas med en förändring i användning av energiteknik. År
2009 utgjorde fossila bränslen ca 80 procent av världens energiförbrukning
och förnybar energi ca 13 procent.174
Ett hinder för en snabb förändring i användningen av energiteknik är att
existerande och planerade kraftverk är förknippade med stora investeringskostnader och lång livslängd. Det internationella energiorganet, IEA beräknar
att 80 procent av utsläppen från energisektorn år 2020 är inlåsta på grund av

Adleman (1994) Molecular computation of solutions to combinatorial
problems, Science 266: 1021–1024.
173 Bouwmeester et al. (2000) The Physics of Quantum Information.
174 International Energy Agency, (2009) Energy balances of OECD countries
(2009th ed.).
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detta.175 Trögheten inom energiområdet gör att existerande energiteknik blir
mycket viktig för att minska utsläppen av koldioxid.
Existerande energiteknikområden som ofta lyfts fram är minskad bränsleförbrukning och minskad körsträcka för bilar, energieffektivisering i bostäder
och kommersiella lokaler, ökad effektivitet i kolkraftverk, avskiljning och
lagring av koldioxid ("Carbon Capture and Storage, CCS”), ökad användning av
naturgas och kärnkraft, förnybara bränslen (vindkraft, solkraft, biobränslen)
och utökad hantering och konservering av skogar.176 Nya eller mindre
utvecklade teknikområden kan också komma att spela en roll i energiomställningen under de närmaste decennierna. Dessa inkluderar: småskalig
energiproduktion, avancerade batteriteknologier, effektivitetsökning i
elektriska maskiner, nya material inom kraftöverföring och elnät, adaptiva och
intelligenta elsystem, vätgas och bränsleceller.177
Om det visar sig att utsläppen av koldioxid fortsätter att öka eller om klimatsystemet är känsligare för växthusgaser än tidigare bedömt, kan det bli aktuellt
att pröva nya och storskaliga tekniska ingrepp för att kontrollera jordens klimat
genom s.k. ”geoengineering” (eller ”planetär ingenjörskonst”). Geoengineering
handlar om att införa teknik som ger klimateffekter på en global skala,
exempelvis i form av att minska solinstrålningen genom att sprida ut reflekterande partiklar i atmosfären eller skapa konstgjorda moln. Andra former av
geoengineering som föreslagits inkluderar att ”gödsla haven” med järn för att
öka koldioxidupptagningen i plankton eller plantera snabbväxande och koldioxidfångande träd.178
Informations- och kommunikationsteknologiområdet (IKT) har haft en mycket
snabb utveckling under de senaste decennierna. En viktig orsak till detta är att
datorkapaciteten under lång tid ökat exponentiellt, vilket har skapat nya

International Energy Agency, (2011) Prospect of limiting the global increase in
temperature to 2ºC is getting bleaker,
http://www.iea.org/index_info.asp?id=1959
176 Pacala & Socolow, (2004) Stabilization wedges: solving the climate problem for
the next 50 years with current technologies, Science 305, 968–972; Sololow (2011)
Wedges reaffirmed, Bulletin of the Atomic Scientists,
http://www.thebulletin.org/web-edition/features/wedges-reaffirmed
177 Se Foresight (2011) Sustainable Energy Management and the Built
Environment Project Outputs, http://www.bis.gov.uk/foresight/ourwork/projects/published-projects/sustainable-energy-management-and-the-builtenvironment/reports-and-publications; samt International Energy Agency, (2008)
Energy Technology Perspectives 2008 -- Scenarios and Strategies to 2050.
178 Royal Society (2009) Geoengineering the climate: science, governance and
uncertainty.
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användningsområden och tillämpningar. Observationen att datorkapaciteten
fördubblas i snitt var 18-24:e månad brukar kallas "Moores lag" och den har i
stort gällt ända sedan 1970-talet.179 Det är troligt att en fortsatt exponentiell
ökningstakt är möjlig under åtminstone ett 10-årsperspektiv.180 Om en fortsatt
exponentiell ökning av datorkapaciteten därefter är möjlig kan detta innebära
att helt nya tillämpningar blir möjliga, inklusive s.k. ”generell artificiell
intelligens”.181 Om beräkningstakten fördubblas var 14:e månad innebär det att
datorerna blir 400 gånger snabbare på 10 år och 150 000 gånger snabbare på
20 år. Det finns också de som hävdar det motsatta perspektivet: att graden av
innovation nu minskar, och att vi kan vänta oss en generell stagnation av
teknikutvecklingen under 2020-talet.182
Utvecklingen går också mot ett allt mer uppkopplat samhälle, med trådlös
tillgång till dataöverföring med höga hastigheter överallt. Den globala mängden
datakommunikation har under de senaste decennierna fördubblats var 38:e
månad.183 De flesta saker som kommer att vara uppkopplade på nätverket
kommer att vara försedda med sensorer. Data inhämtade från nätverken av
dessa sensorer kan sedan användas för att analysera saker på en systemnivå
som t.ex. miljöförändringar och flöden av varor och människor.184 I
informations- och kommunikationsteknologin ingår sensorteknik. Ett viktigt
tillämpningsområde av sensorteknik är biometri. Biometri handlar om metoder
och system för att identifiera människor, baserat på anatomiska, fysiologiska
eller beteendemässiga kännetecken. Det kan röra sig om fingeravtryck, handgeometri, handskrift, ögon, blodkärl, röst eller ansikten.185 Tillämpningsområdena
är idag främst säkerhetsrelaterade (inpasseringskontroll,

International Technology Roadmap for Semiconductors (2009) International
Technology Roadmap for Semiconductors 2009 Edition, Executive Summary;
samt Tuomi, (2002) The Lives and Death of Moore's Law, First Monday [Online],
Volume 7 Number 11 (4 November 2002).
180 De Benedictis et al (2006) The Technology Lane on the Road to a Zettaflops,
University of Notre Dame, TR 2006-15.
181 Kurzweil (2005) The Singularity is Near, Viking Books.
182 Huebner (2005) Possible Declining Trend for Worldwide Innovation,
Technological Forecasting & Social Change 72(8):980-986. För en kritik av
Huebners artikel se: Smart (2005) Discussion of Huebner article, Technological
Forecasting & Social Change 72:988-995.
183 Hilbert & Lopez (2011) The world’s technological capacity to store,
communicate, and compute information, Science 332, 60–65.
184 För en överskådlig bild av möjliga tillämpningar inom olika industrisektorer se
Cisco, , From Internet of Things to Web of Things,
http://blogs.cisco.com/sp/from-internet-of-things-to-web-of-things/
185 Delac & Grgic (2004) A survey of biometric recognition methods, 46th
International Symposium Electronics in Marine, ELMAR 2004.
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polisarbete osv.), men konsumentprodukter som använder sig av biometri
börjar redan nu bli vanligare (t.ex. åtkomstkontroll av bilar eller datorer).186
En viktig faktor inom informations- och kommunikationsteknologi är gränssnittet som människor använder för att använda datorer. Ju fler olika
användningsområden för datorer blir, desto fler olika typer av användargränssnitt kan vi vänta oss. Redan idag finns det kommersiella glasögon som
kan fungerar som bildskärmar, och i forskningslabben projicerar man bilden
direkt på näthinnan. Nästa steg är att koppla in datorer direkt mot hjärnan
(kallas ofta ”BCI”, ”Brain-Computer Interface”), något som kan göras externt
med sensorer utanför huvudet eller internt. Idag är de främsta användningsområdena medicinska (som att ge synen åter till synskadade), men företag är
på väg att kommersialisera tekniken för att använda t.ex. i datorspel.187
Nästa stora utvecklingssteg inom informations- och kommunikationsteknologin är när vi kan börja prata med datorerna på ungefär samma sätt som
vi pratar med människor. Orsaken att det är en så viktig utveckling är att när vi
väl kan kommunicera med datorer på ungefär på samma sätt som vi kommunicerar med andra människor kommer vi att se en explosiv ökning i
användbarheten av datorer i vardagen och tillgång till information. Några av
indikatorerna av att utvecklingen redan är på god väg i denna riktning är
ökningen av antalet ord i sökningarna i Googles sökmotor188, naturligt språksökmotorn WolframAlpha189, att datorn Watson nyligen vann över en stormästare i Jepoardy,190 och den naturligt tal-baserade personliga assistenten
Siri för mobiltelefoner.191 Utvecklingen och användningen av naturligt talbaserad människa-maskininteraktion kommer också att vara viktig för
utvecklingen av artificiell intelligens (AI).192 Artificiell intelligens är ett

The Biometric Consortium, http://www.biometrics.org/
Wikipedia, Brain-computer Interface,
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain%E2%80%93computer_interface; se också
ImmersiveTech Summit 2010 - Greg Hyver - Mass Market BCI, föreläsning av
Greg Hyver, som pratar om konsumentprodukter med BCI:
http://vimeo.com/20491881
188 Smart (2010) The Conversational Interface: Our Next Great Leap Forward
(aka Conversational User Interface, Linguistic UI, Natural UI, Spoken Dialog
System, etc.) artikel publicerad online Acceleration Watch,
http://www.accelerationwatch.com/lui.html
189 http://www.wolframalpha.com/
190 Wikipedia, Watson (computer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Watson_(computer)
191 Wikipedia, Siri (software) http://en.wikipedia.org/wiki/Siri_(software)
192 Smart (2010) The Conversational Interface: Our Next Great Leap Forward
(aka Conversational User Interface, Linguistic UI, Natural UI, Spoken Dialog
186
187
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samlingsnamn för en rad olika teknikområden som på ett eller annat sätt
handlar om att bygga intelligenta datorsystem som klarar av mer avancerade
uppgifter som t.ex. att tolka naturligt språk, mönsterigenkänning, planerande,
lärande, beslutsfattande osv. AI-teknik används redan idag inom vitt skilda
områden som spel (t.ex. schackdatorer), för att ställa medicinska diagnoser,
översättning mellan olika språk, styrning av förarlösa fordon, börsanalys osv.
Förutom dessa ”vanliga” tillämpningar av AI finns också det långsiktiga målet
att bygga datorsystem som liknar människans mer generella och anpassningsbara intelligens, inklusive självmedvetande. Optimisterna pekar på att
datorerna inom kort kommer att ha samma teoretiska beräkningskapacitet som
den mänskliga hjärnan, och att detta, tillsammans med framsteg inom förståelsen av den funktionella strukturen hos hjärnan kommer att göra det möjligt
med generell AI inom några decennier. Forskaren Ben Goertzel hävdar att det
till och med är möjligt inom 10 år, om man satsade tillräckligt stora resurser på
det (ett ”AI-Manhattan projekt”).193 Framtidsforskaren Ray Kurzweil hävdar att
utvecklingen av datorkapaciteten och teknik för att scanna av en mänsklig
hjärna gör att man senast år 2029 kommer att bygga en dator som motsvarar
mänsklig intelligens.194
Nära kopplad till utvecklingen av (vanlig) AI är utvecklingen av robottekniken.
Det är troligt att fler och fler arbetsuppgifter som idag utförs av människor
kommer att utföras av robotar i framtiden. Ett exempel är den stora elektroniktillverkaren Foxconn som 2011 startade ett projekt som syftar till att ersätta en
miljon kinesiska arbetare med robotar.195 Man brukar skilja mellan industrirobotar och servicerobotar: Industrirobotar används främst inom tillverkningsindustrin, medan servicerobotar används på gator, kontor och i hemmen.196

System, etc.) artikel publicerad online Acceleration Watch,
http://www.accelerationwatch.com/lui.html
193 Goertzel (2007) Artificial General Intelligence: Now Is the Time”, Kurzweil
Accelerating Intelligence, artikel publicerad online
http://www.kurzweilai.net/artificial-general-intelligence-now-is-the-time
194 Ray Kurzweil säger att senast år 2029 kommer en dator att klara Turing-testet.
Kurzweil (2005) The Singularity is Near, Viking Books. Se också: Singularity Hub,
Kurzweil Says a Machine Intelligence Will Pass the Turing Test by 2029. What Do
You Think? http://singularityhub.com/2011/04/15/kurzweil-says-a-machineintelligence-will-pass-the-turing-test-by-2029-what-do-you-think/
195 CNN Money, Foxconn to build “an empire of
robots”http://tech.fortune.cnn.com/2011/10/31/foxconn-to-build-an-empire-ofrobots/
196 För strikta definitioner av industrirobot respektive servicerobot, se:
International Federation of Robotics, Industrial robots,
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Utvecklingen på bioteknikområdet kommer att spela stor roll i framtiden,
bland annat för förmågan att diagnosticera och behandla sjukdomar. Den
överlägset största andelen användningen av avancerad bioteknik finns idag
inom hälso- och sjukvårdssektorn (”röd bioteknik”), därefter följer livsmedel,
jordbruk och skogsbruk (”grön bioteknik”) följt av det relativt nya området
industriell bioteknik (”vit bioteknik”).197 I framtiden kommer det att vara
möjligt att snabbt och billigt kunna testa patienter mot tusentals olika
”markörer”, som indikerar olika sjukdomar och stadier i sjukdomar. Gendiagnostik kommer också i allt högre grad användas i utvecklingen och testningen av läkemedel, vilket gör det möjligt med specialanpassade mediciner för
vissa grupper. Användningen av bioteknik för behandling av sjukdomar
kommer också att bli allt viktigare. Genom s.k. ”genterapi” kan man föra in nya
gener i celler för att skapa en ny funktion eller ersätta en skadad funktion. Man
har stora förhoppningar att genterapi på sikt kan bli en än viktigare metod för
att behandla cancer.198 Ett annat viktigt framtidsområde för bioteknik är s.k.
”regenerativ medicin” som handlar om tekniker för ”att reparera eller
återskapa organ eller vävnader som förstörts genom sjukdom eller skada”.199
Cell-baserade regenerativa terapier är på väg att kunna användas för att
behandla sjukdomars som Alzheimers och Parkinsons sjukdomar, diabetes och
hjärtsjukdomar. På sikt kommer också odlade organ vara möjligt.200
Reproduktiv medicin som provrörsbefruktning och embryodiagnostik drar
också nytta av utveckling av bioteknik, och kan leda till att ärftliga sjukdomar
undviks men kan också vara etiskt och religiöst kontroversiell. Förbättring av

http://www.ifr.org/industrial-robots/; samt Service robots,
http://www.ifr.org/service-robots/
197 90% av den globala bioteknikmarknaden år 2005 fanns inom hälso- och
sjukvårdssektorn. New Zealand Ministry for Research, Science and Technology
(2005) Biotechnolgies to 2025. Report prepared for the New Zealand Agencies by
the Ministry of Research, Science and Technolgy.
198 Några av de viktigaste genombrotten på senare tid är metoder att aktivt hindra
gener att uttryckas genom s.k. ”RNA-interferens”. New Zealand Ministry for
Research, Science and Technology (2005) Biotechnolgies to 2025. Report prepared
for the New Zealand Agencies by the Ministry of Research, Science and
Technolgy.
199 Vetenskapsrådet, Centrum för regenerativ medicin,
http://vr.se/forskningvistodjer/strategiskaforskningsomraden/20omraden43miljo
er/stamcellerochregenerativmedicin/centrumforregenerativmedicin.4.227c330c12
3c73dc58680003243.html
200 New Zealand Ministry for Research, Science and Technology (2005)
Biotechnolgies to 2025. Report prepared for the New Zealand Agencies by the
Ministry of Research, Science and Technolgy.
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mänskliga egenskaper genom bioteknik är ett annat framtidsområde. I detta
sammanhang brukar begreppet "livsstilsläkemedel" användas. Några av
områdena som brukar diskuteras är metoder för att minska effekter av
åldrandet, ökning av muskelmassan med genterapi, ”designade bebisar” och
förbättring av minnes- och tankeförmåga (kognitiv förbättring).201 Det finns
potentiellt stora möjligheter med denna utveckling och den s.k. ”transhumanistiska rörelsen” verkar för utökad användning av teknik för att förbättra
mänskliga egenskaper, men det är också ett kontroversiellt område.202
Några av de viktigaste generella trenderna inom utvecklingen av bioteknik
inom medicinen är att den skapar nya möjligheter att förutsäga risken för olika
sjukdomar, vilket gör att potentialen för preventiv medicin ökar. Hälso- och
sjukvård kommer att också bli mer individuellt anpassad.203 Diagnoserna med
hjälp av genteknik kommer att bli snabbare, säkrare och billigare och skapa nya
möjligheter att anpassa behandlingen för olika individer. Förbättrade
diagnostikmetoder på embryon gör att fler sjukdomar kan upptäckas, men
också att oönskade genetiska egenskaper kan väljas bort vid provrörsbefruktning.204 Ersättning och transplantation av vävnader och organ kommer i
allt högre grad att kunna undvikas i och med nya tekniker för att laga och
återskapa vävnader. Neuroimpantat kommer att göra det möjligt för
handikappade personer att kontrollera proteser och på sikt göra gränsen
mellan människa och maskin allt mer flytande. Ett annat paradigmskifte är att
läkemedel går från att i huvudsak vara baserade på kemikalier och rikta sig mot
stora grupper till att vara bioteknikbaserade och rikta sig mot nischgrupper. Ett
tredje paradigmskifte är från sjukdomsbehandling till metoder för att öka
välbefinnandet eller förbättra olika mänskliga egenskaper.205

New Zealand Ministry for Research, Science and Technology (2005)
Biotechnolgies to 2025. Report prepared for the New Zealand Agencies by the
Ministry of Research, Science and Technolgy.
202 En av de största transhumanistorganisationerna är Humanity Plus:
http://humanityplus.org/about/
203 New Zealand Ministry for Research, Science and Technology (2005)
Biotechnolgies to 2025. Report prepared for the New Zealand Agencies by the
Ministry of Research, Science and Technolgy.
204 Ibid.
205 Ibid.
201
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4. Faktorer som snabbt kan
förändra våra förutsättningar eller kräver
agerande nu
Förutom de trender och utvecklingar som beskrivits i kap 3 ovan finns det
anledning att extra poängtera områden eller frågeställningar som mycket
snabbt kan förändra förutsättningarna för Sverige och det svenska
säkerhetsarbetet eller där åtgärder behöver vidtas redan nu för att det ska
finnas en chans att parera en negativ utveckling.
De områden eller frågeställningar som tas upp här står inte i någon specifik
ordning, utan är av olika karaktär och dignitet, och tas upp oberoende av
varandra.

4.1 Teknisk utveckling – kommer
teknikutvecklingen hinna möta de stora
utmaningarna?
Inom området samhällsskydd och beredskap upprätthålls mycket av förmågan
inom så kallad samhällsviktig verksamhet vilken blir allt mer beroende av
teknologi och beroendet kommer att öka även i framtiden. I framtiden kommer
nya teknikgenombrott att omforma de systemlösningar som vi idag känner.
Dessutom tillhandahålls många av de samhällsviktiga funktionerna under
delvis nya förhållanden, bland annat med ett större inslag av privata aktörer
som främst drivs av ekonomiska incitament.
Eftersom många av de utmaningar vi står inför, t ex klimatförändringar,
åldrande befolkningar, tillgången till naturresurser, kroniska sjukdomar och
snabb urbanisering, är så stora och svåra att handskas med finns hos många
aktörer en förhoppning om att nya tekniska lösningar ska ordna det.
En fråga som infinner sig då är om den tekniska utvecklingen går tillräckligt
snabbt för att hinna ge dessa lösningar eller om vi kommer att misslyckas pga.
att vi väntat in lösningar som kommer för sent?
En annan fråga är om de lösningar som utarbetas kommer accepteras och vara
tillgängliga. Kan de lösningar som utarbetas utlösa etiska och moraliska
debatter – vad kostar ett liv, hur ska vi prioritera och hur långt är vi beredda att
gå för att rädda någon – och kommer de vara tillgängliga för alla? Kommer
kostnaden vara så hög att enbart vissa länder eller t o m vissa grupper av
människor i samhället har tillgång till dem?
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I takt med att utvecklingen snabbt går framåt är det troligt att
prioriteringsdiskussioner kommer behöva föras och etiska dilemman lösas
inom området samhällsskydd och beredskap. Dessutom är det av vikt att satsa
på forskning och teknikutveckling, att fortsätta utveckla privat-offentlig
samverkan och även att söka andra kostnadseffektiva lösningar än tekniska
sådana.

4.2 Den globala ekonomins utveckling och
global maktbalans
Den globala ekonomins utveckling kan ändra inte bara den svenska ekonomins
grunder och utveckling, där en försvagad svensk ekonomi troligen skulle leda
till totalt sett minskade resurser i området samhällsskydd och beredskap
samtidigt som behovet inom området snarare skulle öka, utan också de
säkerhetspolitiska förutsättningarna för Sverige då maktbalansen i världen
ändras. Den ekonomiska utvecklingen och maktbalansen kan snabbt förändras
och därmed är detta område av särskild vikt att bevaka de kommande åren.
Världsekonomin har idag tre ”motorer”, regioner eller länder, som kraftigt
påverkar den: EU, USA och Kina206. På sikt finns även Indien som en part som
skulle kunna utmana Kinas framtida roll.
Även om det tydligt finns några trender i maktbalansen mellan dessa länder
och regioner finns faktorer som tyder på att det mycket snabbt skulle kunna ske
utvecklingar åt andra håll än vad som förutsatts hittills.
4.2.1

EU:s försvagning?

EU:s ekonomi står just nu still och det finns ingen ljusning i sikte de
kommande åren. Den kris som pågår i euro-zonen kommer dra ut på tiden och
EU kommer ha en besvärlig ekonomisk och politisk situation det kommande
decenniet. Den utmaning EU står inför är den största någonsin och även om
EU stått inför många kriser förr är frågan om man klarar denna. Eftersom detta
är Sveriges närområde, med den huvudsakliga svenska exportmarknaden och
samarbete som ingår i området samhällsskydd och beredskap, finns ytterligare
analys av detta i avsnitt 4.9 och ämnet avhandlas inte närmare här.
4.2.2

USA:s roll förändras snabbare än vad som förutsatts?

USA har länge varit det dominerande landet i världen, med dominans inom
forskning – med universitet internationellt topprankade – och
teknikutveckling, industri, ekonomi – med världens största ekonomi - och
försvar. 207 USA står idag för ca 40 % av de samlade militära utgifterna i

”Vad krävs för att bli en vinnare? Om stormakter på tiotalet”, Världspolitikens
dagsfrågor, 2011/6-7, Utrikespolitiska Institutet, ISBN 978-91-86704-20-9
207 ibid
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världen och har satsat stort under lång tid för att bygga upp sin kapacitet.208.
USA har militär närvaro över hela världen och har efter terrordådet 9/11 i New
York 2001 fokuserat på terrorkriget i Afghanistan och Irak. Man har också
prioriterat Mellanöstern, men har nu tydliggjort att fokus kommer förskjutas
till Stillahavsområdet209.
Dock har den ekonomiska krisen 2008, och de underliggande strukturella
orsakerna, kraftigt bidragit till att USA:s roll i världen nu håller på att ändras.
Tiden som ensam supermakt håller på att ta slut och en multipolär era är på
väg att växa fram. 210
USA:s ekonomi utvecklas just nu mycket sakta i positiv riktning men det finns
dock en risk att utvecklingen avmattas211. Den strukturella grunden i ekonomin
lider av flera svagheter, t ex en mycket stor och växande statsskuld som skapats
av stora utgifter för krig under 1990-2000-talen, stora stimulanspaket vid den
ekonomiska krisen 2008 och generösa reformer i socialförsäkringssystemen
under Bush-administrationen i kombination med stora ofinansierade
skattereduktioner.
På sikt kommer socialförsäkringssystemen vara ofinansierade, utgifterna för
USA:s internationella militära engagemang riskera att öka samtidigt som
statsskulden behöva åtgärdas.
Trots att USA satsade stort på stimulans för att handskas med krisen som
startade 2008 har detta inte lett till den önskade positiva ekonomiska
utvecklingen. USA har också mycket svårt att sätta in nya stimulanssatsningar
pga. av den höga skuldsättningen, alltifrån den enskilde till delstater och
staten.
Olika rapporter ger olika bilder och utvecklingen verkar stå och väga fram och
tillbaka för tillfället. USA riskerar samma utveckling som Japan haft sedan
början av 90-talet, att stå still rent ekonomiskt, om än på en relativt hög
välfärdsnivå. Dock innebär detta en relativ minskning av välståndsnivån i
landet och av andelen i världsekonomin.
USA kan också sägas lida av ett ”demokratiöverskott”, där man befinner sig i
ständig valkampanj då ett val äger rum vartannat år och det finns en delad
makt mellan högsta domstolen, senaten och representanthuset.
Demokratiöverskottet gör det svårt för USA att fatta obekväma beslut, då de
politiska partierna blockerar varandra och dessutom söker populistiskt stöd i
väljarkåren, vilket gör det svårt för landet att handskas med de ekonomiska

ibid
http://www.dn.se/ledare/signerat/med-blicken-mot-asien
210 ”Vad krävs för att bli en vinnare? Om stormakter på tiotalet”, Världspolitikens
dagsfrågor, 2011/6-7, Utrikespolitiska Institutet, ISBN 978-91-86704-20-9
211 http://www.dn.se/ekonomi/usa-sanker-tillvaxtprognos
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utmaningarna man står inför men även det strategiska val man behöver göra
avseende sin globala roll.
Även om det troligast kommer vara en fortsatt försiktig positiv utveckling i USA
finns en risk för att ekonomin bromsar in helt, vilket skulle kunna få till följd
att USA tvingas inta en annan roll globalt än vad som varit fallet de senaste 50
åren. Särskilt i kombination med svårigheten att fatta svåra beslut i tid. USA
kan då dra sig tillbaka, bli mer isolationistiskt och ändra sina internationella
militära åtaganden. Vissa tongångar av detta hörs redan nu i Obamas
presidentvalskampanj inför valet i november 2012212.
Även om det redan föreligger en trend av global maktförskjutning, som
beskrivits i stycke 3.1.2 kan förändringen av USA:s roll globalt ske mycket
snabbare än vad de flesta just nu tror är sannolikt och förändringen kan vara
av isolationistisk karaktär. USA:s globala engagemang kan tvingas nedgå pga.
ekonomiska svårigheter.
Eftersom USA är den viktigaste nationen i Nato-samarbetet är frågan också vad
som skulle hända med NATO i ett sådant fall. Det finns ett grundläggande
problem inom NATO idag, som brukar benämnas spending gap och
capabilities gap, dvs skillnaden mellan försvarsutgifter och – förmågor som
finns mellan USA och övriga NATO-medlemmar213. Trots att USA vädjat till
medlemsländerna om ökat engagemag har de istället skurit ned sina
försvarsanslag214. Nedskärningarna har dessutom varit okoordinerade och
kontraproduktiva för att Nato tillsammans ska kunna hantera olika slags hot.
Idag finns ett förslag om att utveckla ett nytt koncept för samarbetet som kallas
för Smart Defence215.
Syftet med Smart Defence är att skapa säkerhet och ökad förmåga att agera
trots mindre försvarsbudgetar. Det ska ske genom tre utvecklingslinjer:
•

Prioritering. Förutom de nationella försvarsplaneringarna ska NATOländerna även tillsammans identifiera framväxande hot och bestämma
vilka kapacitetsbrister man ska åtgärda.

•

Samarbete. Länderna ska gemensamt stötta vissa projekt med syfte att
leverera vissa förmågor, vilket också ökar interoperabiliteten.

212

http://m.svt.se/2.116614/1.2794219/polemisk_obama_raknar_med_smutsig_valk
ampanj
213 Lagerström, Carl, Smart Defence, Natos räddning eller bara tomma ord?, 2012,
FOI – R – 3436 – SE, ISSN 1650 - 1942
214 ”Vad krävs för att bli en vinnare? Om stormakter på tiotalet”, Världspolitikens
dagsfrågor, 2011/6-7, Utrikespolitiska Institutet, ISBN 978-91-86704-20-9
215 Lagerström, Carl, Smart Defence, Natos räddning eller bara tomma ord?, 2012,
FOI – R – 3436 – SE, ISSN 1650 - 1942
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•

Specialisering. Länderna ska gå med på att förmågespecialisera sig,
vilket utmanar ländernas självständighet och också skapar sårbarheter
hos dem.216

Om USA av ekonomiska skäl tvingas antingen minska eller avsluta sitt
engagemang i NATO är det troligaste att NATO-samarbetet antingen skulle
finnas officiellt kvar men vara mycket dysfunktionellt i praktiken eller att
NATO officiellt skulle upplösas. Oavsett vilket skulle NATO som kraft i
internationell maktbalans, -politik och konflikthantering troligen upphöra att
existera.
4.2.3

Demokratiseringsprocess i Kina?

Kina är ett av de starkaste länderna till att utmana eller komplettera USA:s roll
som dominerande kraft i världen. Kina har siktat på att vara en mjuk stormakt,
dvs vara en inspiration och ett föredöme, och att satsa på sin ekonomiska
utveckling även om också en snabb upprustning av försvarsmakten pågår. Dock
kommer det ta årtionden innan Kina är ikapp USA:s militära förmåga.217
Kina har också satsat mycket på nya marknader t.ex. Afrika, bl. a. för att kunna
ta del av vissa råvaror. Samtidigt har länderna i Afrika fått bistånd i form av
satsningar på infrastruktur, vilket även gynnar handeln, och sjukhus etc., detta
utan tillhörande krav på demokratisering eller andra reformer vilket varit fallet
med biståndet från väst. Kina har också genom sina ekonomiska framgångar
varit förebild för olika länder som inte varit intresserade av demokrati och visat
att det går bra att kombinera auktoritärt styre med ekonomisk utveckling. 218
På så sätt bidrar Kinas framväxande maktstatus i världen till att utmana den
demokratisering som varit del i globaliseringen de senaste decennierna.
Kinas hittills starka ekonomiska utveckling visar tecken på avmattning och
riskerar nu att bromsa in. Kina kan inte få draghjälp vare sig från EU som är
den största handelsparten eller USA som brottas med sina egna problem.
I motsats till USA lider Kina av ett demokratiunderskott med få möjligheter för
medborgarna att påverka landets styre. Landets ledning är känslig för alla
former av öppna protester mot det politiska systemet219 och
har visat viss nervositet för informationsspridning till medborgarna om
demokratirörelser, t ex förhindrat information på internet vid 10-årsdagen av
händelserna vid Himmelska fridens torg 1998, då demonstrerande studenter
blev nermejade av militären, eller om den arabiska våren. De tecken på

Lagerström, Carl, Smart Defence, Natos räddning eller bara tomma ord?, 2012,
FOI – R – 3436 – SE, ISSN 1650 - 1942
217 ”Vad krävs för att bli en vinnare? Om stormakter på tiotalet”, Världspolitikens
dagsfrågor, 2011/6-7, Utrikespolitiska Institutet, ISBN 978-91-86704-20-9
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missnöje som funnits i landet har kunnat balanseras och tryckas tillbaka av den
mycket positiva ekonomiska utvecklingen.
Det finns dock strukturella utmaningar i landet, som de högsta styrande är väl
medvetna om. T ex finns det stora skillnader i inkomstfördelning mellan olika
samhällsgrupper och mellan olika landsändar och gapet växer. Det finns också
problem med utbildningsnivån eller förmågan till innovationer i näringslivet,
där man fortfarande är bättre på att köpa upp kunskapsstarka utländska
företag än att skapa nya innovationer själv. Rättsväsendet har tydliga brister
och det finns en utbredd korruption. Kina har därför en god grund för social
oro.220
En fråga som är intressant är vad som skulle hända om den ekonomiska
utvecklingen mattas av, ledningen tappar informationskontrollen och landet
plötsligt skulle påverkas av en demokratiseringsprocess. Frågan är vilken roll
Kina skulle ta i världen om detta skulle ske. Idag hyser befolkningen mer
nationalistiska känslor än vad nuvarande ledning för landet uppvisar och det
finns en önskan om att hävda sig internationellt.221 Redan idag finns tecken på
att Kina har blivit mer aggressivt och aktivt i Ostasien.222
Om regimen ser tecken på social oro och krafter som verkar för en
demokratiseringsprocess i landet skulle man kunna välja att möta det inte med
ekonomisk utveckling som hittills utan med att underblåsa nationalistiska
känslor. Resultatet skulle inte bli ett mer demokratiskt Kina men ett betydligt
mer nationalistiskt Kina.
Skulle ett mer demokratiskt och/eller nationalistiskt Kina agera mer aggressivt
globalt och vad skulle det betyda?
4.2.4

Indien, blivande stormakt eller inte?

Indien är en annan intressant eventuellt blivande stormakt att betrakta. Indien
är en strategisk konkurrent till Kina då de har ungefär lika stor befolkning
samtidigt som Indien har en snabbare befolkningstillväxt och även har haft en
snabb ekonomisk utveckling. Den indiska ekonomin än så länge är mindre än
den kinesiska223 och även om landet har haft snabb tillväxt under ett antal år
har den nu bromsat in.

”Vad krävs för att bli en vinnare? Om stormakter på tiotalet”, Världspolitikens
dagsfrågor, 2011/6-7, Utrikespolitiska Institutet, ISBN 978-91-86704-20-9
221 ibid
222 http://www.dn.se/ledare/signerat/med-blicken-mot-asien
223 http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Indien/Ekonomi
http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kina/Ekonomi
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Indiens ekonomi har självförvållade problem. De åtgärder som måste till för att
ändra situationen, som bekämpning av korruption, ändrad inställning till och
regler för utländska investerare, modernisering av de statliga institutionerna
och reformering av skattesystemet görs inte och det verkar just nu som om den
politiska handlingskraften är svag och splittrad. Det verkar inte heller som om
väljarna ser ett samband mellan reformer och utveckling. Frågan är om det
kommer förändras eller inte. Även om förändringen lär ta tid är det viktigt att
bevaka utvecklingen. Kanske kan Indiens positiva utveckling åter komma
igång.224
Indien och Kina har olika politiska maktsystem och är därför också olika mjuka
makter som ger helt olika inspiration till andra länder. Kina har ett auktoritärt
styre medan Indien har demokrati. Deras respektive framtida roll kommer
därför påverka demokratiutvecklingen i världen. När USA:s och EU:s roller
relativt sett har börjat minska globalt, som föredöme, och Kinas roll har ökat
har även de antidemokratiska krafterna i världen stärkts225. Indiens framtida
roll är därför av största vikt och kanske viktigare än Kinas. Indien kan hjälpa
eller försvåra för demokratiseringsprocessen i världen.

4.3 Informationssäkerhet och cyberhot
4.3.1

Betydelsen av säker informationshantering226

Betydelsen av cyberhot och informationssäkerhet har i mindre utsträckning
berörts ovan men ska här belysas mer ingående. Betydelsen av
informationssäkerhet kan inte nog understrykas när det gäller framtiden för
samhällsskydd och beredskap. Den dagliga hanteringen av information av
privatpersoner, företag och myndigheter är massiv. Dagens
informationshantering utförs dessutom i allt högre grad med stöd av IT, och
inte sällan över det publika nätverket Internet. I och med den ökande ITanvändningen i samhället är informationssäkerhet en förutsättning för att nya
företeelser i samhället ska kunna fungera. Detta ökande beroende av

http://www.economist.com/node/21556576
http://www.economist.com/node/21557783
225 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sondag-kina-kopplar-greppet-ochvarlden-blundar_7005081.svd
http://www.svd.se/kultur/understrecket/afrikas-maktelit-inte-intresserad-avutveckling_6776381.svd
226 MSB,
Informationssäkerhet,https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhe
t/Samhallets-informationssakerhet-/.
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informationsteknik (IT) innebär ökade risker – det sker en tydlig ökning av
incidenter såsom dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod.
Bakomliggande aktörer utgörs av enskilda individer, men också i form av
organiserad brottslighet, terrorister och statsmakter. Proaktivt arbete med
informationssäkerhet kommer därför att bli en alltmer central fråga i
framtiden. Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav
på dess konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.
Det gäller såväl hos enskilda som hos organisationer, både i näringslivet och i
offentlig verksamhet. Informationssäkerhet omfattar därför hela samhället, och
är en angelägenhet för alla. Brister i informationssäkerhet får allvarliga
konsekvenser på samhällsnivå. Myndigheter som samverkar måste känna
förtroende för varandra när det gäller åtkomst till och utbyte av information.
Medborgare och företag måste känna tillit till myndigheternas sätt att hantera
information. Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att
verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt,
bristande skydd för den personliga integriteten samt störningar i
samhällsviktig verksamhet. Att åstadkomma säkerhet vid användning av IT är
en förutsättning för att kunna utnyttja tekniken på bästa sätt.
Brister i informationssystem kan också påverka fysiska tillgångar. Skador på
den kritiska infrastrukturen kan få ödesdigra följder. Incidenter som leder till
oförmåga eller förstörelse av sådana system och tillgångar kan leda till
allvarliga kriser som drabbar de finansiella systemen, allmänhetens hälsa, den
nationella säkerheten eller kombinationer av dessa. Brister i hantering av
information leder till ett försämrat förtroende för aktuella tjänster och
bakomliggande aktörer, och kan därför äventyra aktörens verksamhet och
användningen av dess tjänster. Allvarliga och upprepade störningar kan leda
till förtroendekriser, som också kan sprida sig till fler aktörer och tjänster och
även till andra sektorer. Exempelvis kan ett försämrat förtroende för
Internetbanker smitta av sig till andra sektorer i samhället som erbjuder
Internetbaserade tjänster. I sammanhanget kan en ny rapport från U.S.
Industrial Control System Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT) lyftas
fram som visar på en oroande ökning av inrapporterade cyberattacker i USA
mot kritisk infrastruktur mellan år 2009 och 2011. År 2009 inrapporterades 9
incidenter, 2010 inrapporterades 41 incidenter och år 2011 inrapporterades 198
incidenter.227

ICS-CERT Incident Response Summary Report 2009-2011. http://www.uscert.gov/control_systems/pdf/ICSCERT_Incident_Response_Summary_Report_09_11.pdf>.
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4.3.2

Trender och framtida utmaningar228

Kombinationen av växande informationsmängder, ökat beroende av fungerade
IT-stöd inom snart sagt alla samhällsområden samt en global
koncentrationstendens inom IT-drift har idag skapat en förändrad riskbild som
samhällets aktörer måste anpassa sig till. En påtaglig förändring på
informationshanteringsområdet är den successiva centralisering som idag sker
av framför allt IT-drift och olika typer av standardiserade tjänster för
informationshantering. Detta kan ske på flera sätt, dels genom utläggning av
egen IT-verksamhet hos extern leverantör229, dels genom att anlita yttre ITtjänster230. I hela den industrialiserade världen anpassar sig allt fler
samhällsaktörer till detta. I Sverige stimuleras utvecklingen dessutom från
statens sida, bland annat genom det nyligen genomförda bildandet av Statens
servicecenter.
Kraftigt centraliserad IT-drift i samhället innebär också en förändrad och ökad
riskbild. Ett större systemhaveri hos en svensk IT-driftleverantör i slutet av
2011231 illustrerar på ett bra sätt konsekvenserna av denna koncentration vid ett
längre driftsavbrott. Samhällets sårbarhet ökar när många kunder på samma
gång drabbas av ett enskilt driftsavbrott.
Samhället blir samtidigt alltmer orienterat kring fungerande mobil
kommunikation. Mobilitetsutvecklingen innebär en ny typ av riskexponering
när utrustningar, USB-stickor och datorer, som tidigare fanns på arbetsplatsen
nu i ökande omfattning följer med användaren. De bärbara enheterna
innehåller allt större mängder information, men saknar ofta samma typer av
åtkomstskydd som hunnit utvecklas för bärbara datorer. Denna trend
accentueras av dagens ”smarta” mobiltelefoner och läsplattor, som i allt större
utsträckning används både privat och i arbetet. Användarna ges i växande
omfattning åtkomst till arbetsrelaterad information via sina egna, mobila
enheter. Det innebär att verksamhetens informationstillgångar exponeras på
ett nytt sätt genom de mobila enheterna.
Sociala nätverkstjänster används i bred utsträckning i samhället, såväl i Sverige
som i omvärlden. Risken finns dock att denna information kan användas på
sätt som användaren inte tänkt sig vilket kan få negativa konsekvenser av olika

MSB, ROS-ISÄK, PM (2012-06-29), Trender informationssäkerhet.
Utlokalisering av IT-verksamhet till yttre part går ofta under benämningen
outsourcing eller hosting (då det avser IT-drift).
230 Exempelvis så kallade molntjänster.
231 Se vidare ” Reflektioner kring samhällets skydd och beredskap vid allvarliga ITincidenter”, MSB 2012, publikation MSB367, https://www.msb.se/sv/Produkter-tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Reflektioner-kring-samhalletsskydd-och-beredskap-vid-allvarliga-it-incidenter-/
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slag. Sociala nätverkstjänster kan ur ett försvarsperspektiv användas för såväl
underrättelseinhämtning som olika typer av informationsoperationer. Det
faktum att en ständigt ökande mängd information gjorts tillgänglig över
internet ökar också möjligheterna att genom systematisk inhämtning och
analys finna sårbarheter på ett sätt som tidigare var omöjligt. Storskalig
dataanalys232 är ett verktyg som kan användas av såväl angripare som
försvarare.
Att industriella informations- och styrsystem, även kända som SCADAsystem233, är sårbara för elektroniska angrepp och nätangrepp har varit välkänt
länge bland dem som arbetar med dessa system, bland annat företag
verksamma inom eldistribution. Risken för att sådana oönskade händelser
inträffar har dock ökat successivt under senare år. I takt med att allt fler
styrsystem som tidigare utgjort isolerade system eller öar av system nu kopplas
ihop med exempelvis administrativa stödsystem och därmed direkt eller
indirekt också till internet.
Eldistributionsföretagen står idag inför en stor utmaning när elförbrukarna i
tilltagande omfattning börjat förses med ”smarta” elmätare. Detta tekniska
generationsskifte förväntas under det närmsta decenniet ge helt nya
möjligheter att förfina regleringen och styrningen av samhällets
energiförbrukning. Men detta innebär också helt nya samhällsrisker, om det
visar sig att det går att missbruka de nya möjligheterna till finmaskig styrning
av elförbrukningen i samhället. Säkerhetspolitiskt orienterade angrepp som
riktas mot industriella styrsystem är av allt att döma en realitet idag, vilket
bland annat visas av de publika exemplen Stuxnet (2010) och Duqu (2011).
Nyligen upptäcktes också ett angrepp, Flame (2012), som tycks ha skett i
underrättelsesyfte eller i syfte att erhålla ett dolt brohuvud hos en existerande
eller potentiell motpart.
Sammanfattningsvis kan konstateras att säkerställa informationssäkerhet och
att kunna motverka cyberhot på alla nivåer och inom alla sektorer i samhället
är av största vikt för samhällets säkerhet och beredskap i dag och kommer att
bli allt mer så i framtiden. Det ökade beroendet av information och
informationssystem i kombination med tvärsektoriella och gränsöverskridande
risker kommer att ställa stora krav på samhällets informationssäkerhet. Detta
kräver stora mått av såväl nationell samordning som internationellt samarbete
på området, både gällande det förebyggande informationssäkerhetssamarbetet
och gällande det operativa arbetet vid kriser med
informationssäkerhetsrelaterade inslag.

232
233

Går bland annat under benämningar som Data Mining och Big Data.
SCADA = Supervisory Control and Data Aquisition
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4.4 Energiförsörjningen
En annan aspekt som skulle kunna hota den globala ekonomin är om det skulle
uppstå problem med energiförsörjningen. Förutsättningarna för den skulle
kunna ändras snabbt och drastiskt, vilket förutom en negativ påverkan på den
globala och svenska ekonomin även skulle kunna leda till problem med
energiförsörjningen i Sverige.
Energiförsörjningen kan påverkas av flera aspekter, men här tas tillgången till
två energikällor upp: kärnkraft och olja. Den viktigaste energiråvaran i världen
är oljan234.
Kärnkraft
Vad gäller tillgången till kärnkraft handlar det inte i första hand om fysisk
tillgång utan snarare om hur viljan, opinionen, ser ut. Finns acceptans för
kärnkraftsproducerad el?
Olyckan vid Fukushima i Japan 2011 ledde inte bara till att
kärnkraftsopinionen i Japan blev negativ vilket fick till följd att Japan under ett
år stängde av sina kärnkraftverk (för beskrivning och analys av en kärnteknisk
olycka, se MSB:s rapport på webbplatsen ” Analys av samhällskonsekvenser
efter radioaktiva utsläpp i Japan 2011”), utan också till att den globala
kärnkraftsopinionen påverkades. Starkast påverkades Tyskland som då stod i
begrepp att återstarta sina avstängda kärnkraftverk men valde att avstå och
idag istället importerar kärnkraftsenergi från Frankrike. Även den svenska
opinionen påverkades negativt, även om stödet hos svenska folket för kärnkraft
är starkare än i t ex Tyskland235.
Så länge inga nya kärnkraftsolyckor sker kommer troligen opinionen fortsätta
svänga naturligt fram och åter, som den gjort de senaste decennierna236, men
skulle ett nytt haveri ske inom de närmaste åren finns stor risk att opinionen
kraftigt svänger över för en avveckling. För svensk del gäller detta speciellt om
haveriet sker i Sverige eller i svenskt närområde, eftersom närheten skulle öka
risken för nedfall på svenskt territorium precis som efter Tjernobylolyckan
1986, eller om olyckan skulle medföra ett mycket högre antal döda och skadade
än vad som var fallet i Japan 2011.
Olja och utvecklingen i MENA (Mellanöstern och Nordafrika).
Tillgången till olja kan kraftigt strypas om någon kris eller krig drabbar stora
oljeproducerande länder, ex Iran och Saudiarabien. Oljepriset skulle troligen

http://www.ne.se/olja/r%C3%A5vara-f%C3%B6r-energianv%C3%A4ndningoch-industriprodukter
235 Annika Bergström, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, 2012, “I framtidens
skugga”, kap Fukushimaeffekten, SOM-institutet, ISBN: 97891-89673-24-3.
236 Annika Bergström, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, 2012, “I framtidens
skugga”, kap Fukushimaeffekten, SOM-institutet, ISBN: 97891-89673-24-3.
234
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drastiskt skjuta i höjden och därmed inte bara skapa svårigheter att få tillgång
till olja, utan också riskera att skapa global ekonomisk recession.
De länder som ligger i farozonen finns i MENA (Mellanöstern och Nordafrika).
Utvecklingen i MENA, bl. a. efter den så kallade arabiska våren, innebär att
utvecklingen i området kommer att vara instabil och pågå under flera år. Än är
slutresultatet av den arabiska våren inte tydligt.
Världens oljeproduktion och – konsumtionen är enligt Nationalencyklopedin:
”Drygt 60 % av världens uppskattade oljereserver finns i Mellanöstern; vid
ingången av 2007 uppskattades att Saudiarabien hade 21 % av de totala
reserverna, Iran 11 %, Irak 9 % samt Förenade Arabemiraten och Kuwait
vardera 8 %. Närmast därefter kommer Venezuela 7 %, Ryska federationen
6 %, Libyen och Nigeria 3 % och USA med 2 %. USA svarade för ungefär 24 %
av världskonsumtionen 2007, följt av Kina 9 %, Japan 6 % samt Ryska
federationen och Sydkorea 3 %, se fig. 6. Sveriges andel av världens totala
oljekonsumtion har minskat från 0,9 % 1974 till 0,4 % 2007.

Figur 6. Översikt över oljesektorn i världen, hämtad från
Nationalencyklopedin.

Den internationella oljehandeln uppgår till ca 60 % av världsproduktionen och
kan delas in i två undergrupper: råolja och petroleumprodukter. Den sjöburna
handeln med råolja svarar för knappt 80 % av den totala sjöburna oljehandeln
och äger rum främst på interkontinentala rutter (t.ex. Mellanöstern till USA),
medan huvuddelen av handeln med petroleumprodukter sker inomregionalt i
Europa och Asien. De stora konsumentländerna har fortfarande den överlägset
största raffineringskapaciteten. Därutöver sker omfattande internationella
oljetransporter i rörledning (pipeline), främst från Ryska federationen till
övriga länder i Europa samt inom Västeuropa. Oljans betydelse som
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handelsvara beror på att den har ett högt värde per viktenhet (jämfört med t.ex.
kol); den är lätt transporterad och väl avpassad för den tekniska utveckling som
skett inom transportområdet i form av stora tankfartyg, rörledningar, ny
pumpteknik etc.” 237

4.5 Utvecklingen i Mellanöstern och
Nordafrika (MENA)
4.5.1

Regionerna i ett sammanhang

Länderna i Mellanöstern och Nordafrika utgör en skärningspunkt mellan
Afrika, Asien och Europa. Regionen är centrum för tre världsreligioner – islam,
judendom och kristendom – med tyngdpunkt på islam. I regionen finns också
en mycket stor del av världens olje- och gasreserver. En mer omfattande
beskrivning och fördjupning finns i bilaga 8.4.
Händelserna i Mellanöstern påverkar såväl de direkt drabbade länderna i
regionen som resten av världen. Riskerna inkluderar:
•

Ökad inrikespolitisk instabilitet i regionens länder.

•

Kollaps av stater i regionen.

•

Ökad risk för krig i regionen.

•

En mer osäker säkerhetspolitisk situation, både i Mellanöstern och
globalt.

•

Allvarliga sociala konsekvenser både i regionen och i närområdet, t.ex.
EU.

•

Ökad politisk extremism och terrorism.

•

Negativ påverkan på regional och global ekonomi, t.ex. genom
oljepriset som är en viktig faktor. Risk för oljebrist.

•

Kraftigt inskränka fartygstransporter och internettrafik mellan
Medelhavet och Indiska Oceanen om Suezkanalen stängs. Flera av
fiberkablarna238 mellan Europa och Asien går via Suezkanalen.

För svensk del är utvecklingen i Mellanöstern av ovanstående skäl intressant
att följa på grund av närheten till EU och därmed också Sverige. Specifika
svenska kopplingar är:
•

237
238

Ett antal länder är viktiga turistländer, där svenska turister vistas.

http://www.ne.se/olja/produktion-och-konsumtion-av-olja
Svante Nygren, MSB ROS-ISÄK, PM 2011-01-28: Utvecklingen i Egypten.

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

93 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

•

Många invandrare i Sverige är från regionen. Dessa kan tänkas vistas
där, ha band till anhöriga och vänner samt ha kvar ekonomiska
intressen.

•

Det finns en hel del svenska näringslivsintressen i form av t.ex.
finansiella placeringar, dotterbolag och stora exportmarknader.

•

Det finns mindre svenska internationella insatser i de palestinska
områdena, Libanon och Irak239.

•

Sverige ger bistånd till regionen, som bl.a. syftar till att stärka
demokratin och de mänskliga rättigheterna240.

Rent allmänt har banden mellan regionen och Sverige stärkts de senaste
decennierna genom ökad turism, handel och invandring241.

4.5.2

Utvecklingen i regionen framöver

I närtid är det viktigast att bevaka utvecklingen i Syrien och Iran.
Den pågående krisen i Syrien kan utvecklas på lite olika sätt:

239

•

Stridigheterna klingar av och regimen och oppositionen hittar ett sätt
att skapa en vapenvila, som alla följer. I detta fall skulle det troligen
behövas ett rätt stort antal FN-observatörer på plats och eventuellt
även fredsbevarande trupper.

•

Stridigheterna fortsätter ungefär som idag. Syrien riskerar att bli en så
kallade ”failed state” och det skulle troligen innebära en humanitär
katastrof med många döda och flyktingar inom regionen men också
anländande till EU, speciellt Cypern skulle vara utsatt, och Sverige.

•

Det sker en intervention utifrån som bara involverar Syrien och de som
ingriper. Exempel på de som skulle kunna ingripa är GCC, Arabiska

Folke Bernadotteakademin

http://www.folkebernadotteacademy.se/Documents/PFF/Kartan/Karta%20Maj%
202012.pdf?epslanguage=sv
Försvarsmakten
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Internationella-insatser/
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)
http://msb.se/sv/Insats--beredskap/Internationella-insatser/Pagaende-insatser/
240 SIDA
http://www.sida.se/Svenska/Lander--regioner/Asien/Mellanostern-ochNordafrika/
241 Utrikesdepartementet
http://regeringen.se/sb/d/2688
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förbundet, Turkiet, USA och några NATO-länder. De resurser de som
intervenerar eventuellt använder någon annanstans kommer fokuseras
på Syrien, ex om USA skulle engagera sig har de små möjligheter att
samtidigt öka sitt engagemang i Sydostasien, som de kungjort är av
intresse för dem. Skulle interventionen vara lyckosam finns en
möjlighet till större stabilitet i regionen framöver, även om det initialt
troligen skulle leda till flera flyktingar i regionen, EU och Sverige. Det
skulle troligen behövas observatörer och fredsbevarande trupper på
plats efter att stridigheterna avstannat.
Skulle interventionen misslyckas finns risk att Syrien blir en failed state
eller att konflikten sprider sig regionalt, med konsekvenser
motsvarande punkten nedan.
•

Regionalisering av konflikten. Alla grannländer har potential att dras
in. Syrien kan också medvetet agera för att dra in Israel för att skapa
intern nationell sammanhållning. Det kan även finnas en risk för att
kemiska stridsmedel kan användas i striderna242.
Exempelvis kan Iraks bräckliga interna vapenvila mellan den styrande
shiamuslimska regimen och den sunnitiska minoriteten förstöras med
interna stridigheter som följd.
Iran skulle kunna tänkas ingripa på sin allierade Syriens sida
(regimen), för att inte förlora vare sig sin allierade eller ”ansiktet”.
I Libanon skulle shiamuslimska Hizbollah, som har nära band till
Syriska regimen och Iran, kunna börja agera mot de antisyriska
krafterna.
I värsta fall kan det bli regionalt storkrig, vilket inte bara skulle
resultera i en humanitär katastrof utan också påverka världens
energiförsörjning, med risk för brist på olja243. Oljepriset skulle troligen
rusa i höjden och den globala ekonomin skulle då gå in i en recession.
Det skulle också riskera att bli en reell brist på olja med behov av
ransonering.

Redan nu finns det människor i behov av biståndsinsatser och syriska
flyktingar både i Syrien och i grannländerna. FN har beräknat de akuta
kostnaderna för sina humanitära insatser i Syrien till 1,3 miljarder men har i
mitten på juli bara fått löfte från givarländer som motsvarar ca en femtedel.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/al-assad-beredd-att-utrota-helabefolkningen
http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-skickar-varning-till-al-assad
http://www.dn.se/nyheter/varlden/syrien-medger-innehav-av-kemiska-vapen
243 http://www.svd.se/naringsliv/iran-konflikten-kan-leda-till-nyoljekris_6891327.svd
242
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Medlen ska användas till livsmedel för ca 850 000 människor i Syrien.
Ungefär lika mycket till behövs för de som flytt från Syrien och befinner sig
i grannländerna. 244
Iran befinner sig, som redovisats ovan, på kollisionskurs med sina
grannländer, EU och USA vad gäller sitt kärnenergiprogram. Iran är satt under
oljesanktioner i ett försök att tvinga fram förhandlingar om det. Sanktionerna
omfattar inte bara försäljning av olja utan också försäkringar av fartyg som
fraktar iransk olja. Ett oljeutsläpp är enormt kostsamt varför ingen redare vill
stå oförsäkrad. I stort sett alla, 95 %, fartygsförsäkringar tecknas i London.
Sanktionerna skapar svårigheter för Iran i att få en jämn och förutsägbar
produktion och leverans och försäkringssanktionerna har också lett till att
landet behöver använda sin egen tankflotta för att sköta en allt större andel av
leveranserna. Eftersom fartygskapaciteten inte räcker kan det leda till att de
känner sig tvingade att snabbt köpa gamla fartyg på marknaden, fartyg som
kanske inte lever upp till kvalitetskrav som i vanliga fall ställs på oljetankers.
Dessutom försöker Iran sälja mer på spotmarknaden245, istället för via fasta
kontrakt, vilket kan få till följd att fartyg tankar över olja till varandra.
Sanktionerna kan alltså medföra en ökad risk för oljeutsläpp. Eftersom en del
av iransk transport går på Medelhavet skulle ett utsläpp kunna ske i EU.246
Ungefär en femtedel av världens oljeleveranser går via Hormuzsundet, se fig. 8
nedan, vilket gör det till ett extremt strategiskt viktigt område.247 I ett försök att
göra oljeleveranserna mindre beroenden av sjötransporterna via
Hormuzsundet har oljeledningar till lands byggts av Saudiarabien och
Förenade Arabemiraten, som tar sig förbi sundet, men deras kapacitet
motsvarar inte behovet för att kunna ersätta sjötransporterna.248

http://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-saknar-pengar-till-syrien-bistand
Enligt http://www.ne.se/lang/spotmarknad:
”spotmarknad [spɔ´t-] (engelska spot market), avistamarknad, marknad där
handel sker för omedelbar leverans. Spotmarknader finns för bl.a. råvaror,
värdepapper, transporter och valutor.”
246 http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/oljeembargot-satts-snart-paprov_7315011.svd
247 http://www.svd.se/naringsliv/iran-konflikten-kan-leda-till-nyoljekris_6891327.svd
248 http://natgeo.se/folk-och-kultur/brannpunkter/irans-ensidiga-vapen-maktenatt-blockera-hormuzsundet
http://www.svd.se/naringsliv/oljeledningar-kringgar-hormuzsundet_7347310.svd
244
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Figur 8. Hormuzsundets strategiska läge. Bilden är från SVD.249

I det spända läget som råder skulle något kunna hända som leder till att något
land, t ex Israel, väljer att attackera Iran militärt för att förhindra
kärnvapenanskaffningen. Även om det inte var Israel som anföll skulle Iran
troligen vilja involvera Israel i en militär kris pga. en vilja att få stöd i hela
regionen och av den interna folkopinionen i ett försök att skapa nationell
enighet.
Iran skulle i ett sådant läge kunna välja att försöka sabotera andra länders
oljeleveranser250 t ex genom att minera Hormuzsundet eller försöka slå ut vissa
hamnar. Det finns en uppenbar risk att krisen utvecklas till en regional konflikt
motsvarande den som redan tidigare beskrivits i fallet Syrien ovan.
Oavsett hur en regional konflikt startar innebär ett deltagande från Irans sida
att det finns en mycket stor risk att energiförsörjningen påverkas negativt och
att den globala ekonomin kollapsar.
Vad gäller Iran har Sverige, förutom sina egna intressen, även åtagit sig att ta
tillvara Storbritanniens humanitära och konsulära intressen. Storbritannien
stängde sin ambassad efter att den vintern 2012stormats av demonstranter. 251

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hormuz-ett-strategiskt-sund_6891677.svd
http://www.svd.se/naringsliv/iran-konflikten-kan-leda-till-nyoljekris_6891327.svd
251 http://www.dn.se/nyheter/varlden/sverige-blir-britternas-skydd-i-iran
249

250
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Flera av regimerna i regionen har tillgång till kemiska stridsmedel och kan t ex
välja att stötta terrorism. Det finns en uppenbar risk att de kommer använda
dessa medel mot civila mål ifall de känner sig hotade. Vid en regional konflikt
skulle stora flyktingströmmar uppstå, inom regionen och även mot EU och
därmed även Sverige.
De västliga länder som skulle kunna tänkas ingripa, som USA och ett antal
NATO-länder t ex Storbritannien, skulle behöva satsa stora resurser samtidigt
som världsekonomin skulle utvecklas negativt. Ifall de även har engagemang
någon annanstans i världen eller planerade det skulle de troligen behöva
omprioritera och avstå från övrigt engagemang.
Oavsett hur det går i närtid har regionen även på sikt stora osäkerheter att
tampas med:
•

Utvecklingen av Israel-Palestina-frågan. Om den kvarstår ungefär i
nuvarande läge kommer det fortsätta destabilisera regionen även
framgent. Skulle en tvåstatslösning kunna nås skulle det istället verka
stabiliserande på regionen och den lokala och regionala terrorismen
skulle troligen nedgå.

•

Utvecklingen av Irans kärnenergiprogram. Kommer Iran skaffa sig
kärnvapen riskeras ett regionalt krig, men också en regional
upprustning. Skulle Iran istället välja att avstå skulle det också minska
spänningarna markant i regionen.

•

Utvecklingen av Syrien, där den kortfattat redogjorts ovan.

•

Den arabiska vårens utveckling. Sprider den sig ytterligare och i de fall
regimer faller vad ersätts de med? Kommer det ske reella
demokratiseringsprocesser eller ersätts en auktoritär regim med en
annan? Och vilken sorts regim, sekulär eller islamistisk?

•

Turkiets utveckling och roll i området. Idag ser många Turkiet som ett
möjligt föredöme, där demokrati kombineras med en muslimsk regim,
men efter att regimen tycks ha förlorat den sekulära motkraften i
militären visar landet upp vissa oroväckande auktoritära tecken. Vilket
föredöme kommer Turkiet att bli? Går Turkiet mot en ökad
islamisering och minskad demokratisering?

•

Egyptens utveckling, där sekulära makter företrädda av militären och
islamistiska krafter företrädda av det Muslimska Brödraskapet kämpar
om makten. Även här inställer sig frågan vilka krafter som vinner och
om landet verkligen kommer fullfölja en demokratiseringsprocess.

•

I hela regionen är utvecklingen av islamismen som politisk kraft något
som kommer påverka regionen i allra högsta grad. Frågan är om
islamismen kommer utvecklas i radikal eller moderat riktning?
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•

Den ekonomiska utvecklingen, i enskilda länder och för regionen. En
eventuell framgång i att utveckla ekonomin på ett positivt sätt kommer
att stärka den ideologi som den styrande företräder och vice versa.
Skulle islamister styra samtidigt som de lyckas med en positiv
ekonomisk och social utveckling är det troligt att de kan fortsätta ha
auktoritära styrskick och ändå ha stöd av folket.
Det skulle dock på sikt försämra relationerna mellan Israel och övriga
länder i regionen men även relationerna med USA och väst.

4.6 Klimatförändringar i Arktis
Enligt IPCC finns tydliga tecken på pågående klimatförändringar i Arktis.
Under flera decennier har temperaturen i Arktis ökat dubbelt så snabbt som
ökningen i övriga världen. Under 1900-talet ökade temperaturen över land i
Arktis med upp till 5◦C. Glaciärer och havsis smälter i större omfattning än
tidigare. Permafrosten kommer att tina vilket kan få konsekvenser för både
infrastruktur, utvinning av olja och gas och transportleder.252
Arktis närhet till Sverige gör detta område särskilt intressant att följa.
Konsekvenserna av klimatförändringarna i Arktis kommer att påverka Sverige
på många sätt. Nedan beskrivs möjliga konsekvenser inom ett antal områden.
4.6.1

Ökad sjöfart, handel och turism

Isavsmältningen i Arktis i kombination med teknisk utveckling innebär att det
på sikt kommer att bli möjligt att transportera sig sjövägen mellan Atlanten och
Stilla havet. En alltjämt ökad världshandel med ca 40 000 större handelsfartyg
och runt 300 miljoner containrar i ständig rörelse innebär att ca 90 % av
världshandeln transporteras via sjövägarna.253 Det finns således starka
ekonomiska drivkrafter att hitta farleder som kortar transportvägarna i
världshandeln. Smältande isar med varmare sommarklimat i regionen innebar
också ökade möjligheter för turism och kryssningsfartyg i området.

Anisimov, O.A., D.G. Vaughan, T.V. Callaghan, C. Furgal, H. Marchant, T.D.
Prowse, H. Vilhjálmsson, och J.E. Walsh, 2007, ”Polar regions (Arctic and
Antarctic). Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability.
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change”, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P.
Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press,
Cambridge, 653-685.
253 Granholm, Niklas, ”Effekter på sjöfarten”, kapitel 6 i Granholm, Niklas (red),
2008, ”Arktis- strategiska frågor i en region i förändring”, FOI-R-2469-SE.
252
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En ökad aktivitet i Arktisområdet kan innebära ökad risk för olyckor,
exempelvis utsläpp av olja, och därmed ökat behov av räddningstjänst i
området. Detta kan få konsekvenser för Sverige.
4.6.2

Ökad utvinning av olja och gas

Arktis uppskattas innehålla mycket stora delar av världens energireserver och
viss utvinning av gas och olja har redan har påbörjats, främst i Barents hav och
norr om Alaska.254 Idag påverkas viljan och möjligheterna att utvinna olja och
gas av att det råder stora osäkerheter i uppskattningarna av naturresurser,
förekomsten av is, höga kostnader för nödvändiga infrastrukturella
investeringar samt otillräcklig teknologi. Ändå skeppas ca 10 miljoner ton olja
per år från ryska fastlandet och beräkningarna är att oljetransporterna från
hamnarna i Barentsområdet ökar med 50 % fram till år 2020. Samtliga
strandstater i Arktis motiverar, i alla fall delvis, sin närvaro i området med
förekomsten av råvaror. 255
4.6.3

Ökad konfliktnivå i regionen?

Alla fem kuststater (USA, Ryssland, Kanada, Danmark och Norge) har rest
anspråk på delar av det som idag är internationellt vatten i Arktis. Några av de
territoriella anspråken är överlappande. Kontroll över transportleder och
råvaror blir strategiskt viktigt. Även om regionen idag präglas av samarbete och
samförstånd, inte minst genom arbetet i Arktiska rådet, går det inte att utesluta
att territoriella anspråk stöds genom en ännu mer ökad militär närvaro, vilket
kan öka spänningsnivån i området. Något som också kan påverka svensk
säkerhet.256

4.7 Värderingsförändringar hos befolkningen
Som beskrivits i stycket 3.10 Individen och den sociala sammanhållningen –
den viktiga beståndsdelen nu och i framtiden, finns det anledning att bevaka
hur den sociala sammanhållningen och det sociala kontraktet mellan individ
och det offentliga samhället utvecklas. Finns det idag några tecken på att detta

Granholm, Niklas, ”Arktis och Nordatlanten – Sveriges närområde förändras”,
kapitel 11 i Granholm, Niklas, Lindström, Madelene (red), 2010 ”Strategisk utblick
2010: säkerhetspolitisk nattorientering?”, FOI-R-2975-SE.
255 Larsson, L Robert, ”Arktis och energifrågorna”, kapitel 4 i Granholm, Niklas
(red), 2008, ”Arktis- strategiska frågor i en region i förändring”, FOI-R-2469-SE.
256 Promemoria från Utrikesdepartementet 110429 ”Sveriges
ordförandeskapsprogram i Arktiska rådet 2011-2013”; samt Granholm, Niklas,
”Arktis och Nordatlanten – Sveriges närområde förändras”, kapitel 11 i Granholm,
Niklas, Lindström, Madelene (red), 2010 ”Strategisk utblick 2010:
säkerhetspolitisk nattorientering?”, FOI-R-2975-SE.
254
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kontrakt skulle kunna vara på väg att ändras eller att en sådan förändring
skulle kunna börja accelerera?
4.7.1

Mellanmänsklig tillit

En viktig indikator att titta på är hur den mellanmänskliga tilliten ser ut
eftersom den är ett av kitten i ett samhälle. Sverige har en relativt över tiden
jämn, hög nivå av tillit och tilltro till medmänniskors pålitlighet, vilket tycks
hänga samman med välfärdssystemens utformning och funktionalitet.
De senaste decennierna har det pågått en förändring av den svenska
välfärdspolitiken, med en ökad andel privata aktörer och en
tyngdpunktsförskjutning mot grundtrygghet snarare än inkomsttrygghet, vilket
lett till debatt. Även skolan har diskuterats flitigt, då skolan samtidigt
utvecklats mot mer individualism än tidigare. Kritik har även framförts mot
den för att den inte i tillräckligt hög grad hjälper till att utjämna klasskillnader
och ge alla skolbarn en likvärdig chans inför vuxenlivet. Människors
uppfattning om rättvisan i samhällets funktionalitet och välfärdssystemen
påverkar tilliten och för den yngre generationen betyder det att deras
uppfattning om t ex skolan kommer att påverka deras tillit negativt. Sverige har
dessutom en relativt hög ungdomsarbetslöshet, speciellt i redan utsatta
grupper, vilket inte hjälper upp tilliten till arbetsmarknaden och de
samhälleliga institutionerna. Den forskning som finns om graden av tillit visar
också att det finns generationsskillnader, där de som är födda efter 1980 har en
lägre grad av tillit än de äldre. Vad som är särskilt alarmerande är också att
forskningen visar att den syn på pålitligheten hos medmänniskorna som
grundas i unga år består resten av livet och att tillit som försvunnit är mycket
svår att bygga upp igen. 257 Det gäller inte bara synen på tilliten som håller i sig
när den unge åldras. Alla grundläggande värderingar som en individ har vid
unga år har en tendens att vara konstanta över tid och följa med resten av livet.
258

Det finns därför anledning till att titta lite extra på de ungas attityder avseende
demokrati och korruption, som är två andra viktiga fundament för ett
välfungerande samhälle.

Annika Bergström, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, 2012, “I framtidens
skugga”, kap Den sociala tilliten – håller vi på att tappa de unga?, SOM-institutet,
ISBN: 97891-89673-24-3
258 Lindberg, I, Staffan & Svensson, Richard, 2012, ”Rösträtt till salu, det nya hotet
mot demokratin”, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, ISNB:
978-91-86743-15-4
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4.7.2

Demokrativärderingar259

Nyligen publicerades färska forskningsrön från den svenska undersökningen
World Values Survey (WVS) 2011, som bl.a. sökte svara på frågan ”finns stöd
för demokratin i Sverige?”. WVS omfattar flera länder och genomförs med
några års mellanrum och frågorna återkommer, för att kunna skapa
jämförbarhet över tiden och se trender.
För att belysa stödet för demokratin i Sverige ställdes tre huvudfrågor, med
indikatorer för att belysa dem:
1.

Finns stöd för det politiska systemet i teorin?
a. Att ha ett demokratiskt politiskt system
b. Att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag
och politiska val
c. Att låta försvarsmakten bestämma
d. Viktigt att leva i ett land som styrs demokratiskt

2. Fungerar det politiska systemet i praktiken?
a. Hur pass demokratiskt anses Sverige styras idag
3. Finns stöd för olika politiska institutioner?
a. Förtroende för de politiska partierna
b. Förtroende för riksdagen
c. Förtroende för statsförvaltningen

Hur synen på demokrati har förändrats över åren är möjlig att se pga. de
återkommande undersökningarna. Sverige har stadigt haft ett starkt stöd för
demokratin och det har inte funnits några generationsskillnader, utan stödet
har funnits både bland yngre och äldre. Det som är nytt för resultaten från 2011
är att det finns ett trendbrott mot detta. Stödet för demokratin har fortsatt
starkt stöd generellt sett men bland de yngre, 18-29-åringarna, har stödet
plötsligt markant försvagats jämfört med tidigare undersökningar. Tyvärr
utmärker sig Sverige på ett negativt sätt vid en internationell jämförelse, så det
tycks som om något håller på att hända här.
De svar 19-29-åringarna gav på frågorna var260:

Lindberg, I, Staffan & Svensson, Richard, 2012, ”Rösträtt till salu, det nya hotet
mot demokratin”, Statsvetenskapliga institutionen Göteborgs universitet, ISNB:
978-91-86743-15-4
259

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

102 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

1.

Finns stöd för det politiska systemet i teorin?
a. Att ha ett demokratiskt politiskt system:
9 % anger att demokrati är ett dåligt eller mycket dåligt system.
77 % anger att det är viktigt med ett demokratiskt system.
Resten anser att styrelseskicket är mer eller mindre oviktigt.
För de som är äldre än 30 år anser 97-98 % att det är viktigt
med ett demokratiskt system.
b. Att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag
och politiska val:
30 % anger att det vore bra om Sverige styrdes av en stark
ledare istället för en demokratiskt vald regering och riksdag.
c. Att låta försvarsmakten bestämma:
14 % anger att det vore bra eller mycket bra att låta
försvarsmakten bestämma.
d. Viktigt att leva i ett land som styrs demokratiskt:
23% anger att det inte är så viktigt för dem att bo i ett
demokratiskt styrt land, 77 % anger att det är viktigt med
demokratiskt styrelsekick.
97 % av de äldre än 60 anser att det är viktigt med ett
demokratiskt styrelsekick.

Sammantaget visar svaren att 18-29-åringarna har andra värderingar vad gäller
demokrati och diktatur än resten av befolkningen. Det finns en reell
generationsklyfta.
Betänkligt är också att WVS genomförs med hjälp av intervjuer, som kan ha en
”skämsfaktor” i sig, d.v.s. de svar som anses lite pinsamma kanske inte ges,
varför de siffror om undersökningen visar upp kan vara ännu värre i
verkligheten.

2. Fungerar det politiska systemet i praktiken?
a. Hur pass demokratiskt anses Sverige styras idag.
Bland de yngre anger 79 % att Sverige är klart demokratiskt.
Motsvarande siffra är 87 % för de äldre än 30 år.
Jämfört med tidigare genomförda WVS-undersökningar är trenden tydlig, att
de yngres syn på hur pass demokratiskt Sverige är förändras negativt och att
förändringen går snabbt.

260

I de fall de äldres siffror inte redovisas framgår de inte av redovisningen i boken.
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3. Finns stöd för olika politiska institutioner?
b. Förtroende för de politiska partierna
37 % av de yngre anser sig ha förtroende för partierna, jämfört
med 48 % för de äldre.
c. Förtroende för riksdagen
51 % av de yngre anser sig ha förtroende för riksdagen, jämfört
med 68 % av de äldre.
d. Förtroende för statsförvaltningen
48 % av de yngre anser sig ha förtroende för statsförvaltningen,
jämfört med 67 % av de äldre.
Trenden är att förtroende bland de yngre drastiskt och snabbt har sjunkit
jämfört med de tidigare WVS-undersökningarna. Även andra institutioner är
med i undersökningen, som försvarsmakten, polisen och domstolarna men
förtroendet för dem har inte ändrats. Resultatet kan bara tolkas som
misstroende mot just de politiska institutionerna, inte mot institutioner i
största allmänhet.
Bilden förstärks ytterligare av svaren på en fråga om den svarande anser politik
vara viktigt i sitt liv, där 45 % av de yngre ansåg politik vara viktigt jämfört med
69 % av de äldre. Gapet har aldrig varit större mellan de yngre och de äldre än
vid denna undersökning, även om det alltid funnits ett gap mellan
generationerna. Det nya är att gapet vuxit och det snabbt jämfört med tidigare
undersökningar.
Sammantaget visar svaren på alla tre huvudfrågor, som tillsammans visar
vilken värdegrund demokratin vilar på i befolkningen, att något har hänt i den
yngre generationen. Det finns fortfarande ett starkt stöd för demokratin men
grunden har börjat erodera då upp till en fjärdedel av den yngre generationen
inte betraktar demokrati som ett särskilt bra politiskt system och som ser
militärstyre eller diktatur som goda och t o m attraktiva alternativ.
Vilka är då dessa yngre?
WVS ställde även frågor om olika grunder för den enskilde individen, som
vilken utbildningsnivå man befann sig på, vilket parti man röstat på i senaste
valet etc. Det fanns även två intressanta kategorier av frågor som ytterligare
visar på attityden till demokrati, den rör vad som är gynnsamt för individen
kortsiktigt och den andra rör det som är gynnsamt för samhället långsiktigt:
4. Politisk klientelism
a. Skulle en riksdagskandidat från ett annat parti än det du hade
tänkt rösta på kunna få dig att byta parti genom att ordna ett
jobb till någon i din närhet?
b. Skulle en riksdagskandidat från ett annat parti än det du hade
tänkt rösta på kunna få dig att byta parti genom att erbjuda dig
en mindre summa pengar eller annan gåva?
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5. Gemensamma angelägenheter, dvs gemensamt användande av resurser
a. Skulle en riksdagskandidat från ett annat parti än det du hade
tänkt rösta på kunna få dig att byta parti genom att din stadsdel
eller bygd fick fler jobb och en bättre social utveckling?
b. Skulle en riksdagskandidat från ett annat parti än det du hade
tänkt rösta på kunna få dig att byta parti genom var aktiv i att
utkräva ansvar av regeringen för deras handlingar och hur de
hanterar statens finanser?

De yngre gav svar om politisk klientelism som är allarmerande. Det verkar som
om politisk korruption skulle kunna vara accepterat i en stor grupp.
Deras svar:
4. Politisk klientelism
a. 28 % angav att de skulle kunna rösta på en riksdagskandidat
från ett annat parti än det de hade tänkt rösta på ifall denne
ordnade ett jobb till någon i deras närhet.
De äldre hade lägre siffror, där 12 % av 30-59-åringarna och 8
% av 60+-åringarna kunde tänka sig samma sak.
b. 20 % angav att de skulle kunna rösta på en riksdagskandidat
från ett annat parti än det de hade tänkt rösta på ifall denne
erbjöd dig en mindre summa pengar eller annan gåva.
De äldre hade betydligt lägre siffror, där 5 % av 30-59åringarna och 2 % av 60+-åringarna kunde tänka sig samma
sak.
5. Gemensamma angelägenheter
a. 59 % angav att de skulle kunna rösta på en riksdagskandidat
från ett annat parti än det de hade tänkt rösta på ifall denne
lovade den egna stadsdelen eller bygden fler jobb och en bättre
social utveckling.
De äldre hade lägre siffror, där 45 % av 30-59-åringarna och 33
% av 60+-åringarna kunde tänka sig samma sak.
b. 54 % angav att de skulle kunna rösta på en riksdagskandidat
från ett annat parti än det de hade tänkt rösta på ifall denne var
aktiv i att utkräva ansvar av regeringen för deras handlingar
och hur de hanterar statens finanser.
De äldre hade något lägre siffror, där 52 % av 30-59-åringarna
och 44 % av 60+-åringarna kunde tänka sig samma sak.
Vad gäller de gemensamma angelägenheterna visar siffrorna att lokal
utveckling är viktigare för den personliga situationen än utvecklingen på
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riksnivå. Den yngre generationen tycks lägga större vikt vid den egna
situationen vid val än vad de äldre gör.
De som var villiga att sälja sin röst har mycket gemensamt, men sticker ut
markant i ett avseende. De har politiska sympatier i alla partier. De är inte mer
arbetslösa än andra i samma ålder. De har samma grad av förtroende för
institutioner som kyrka, försvarsmakt etc. men har lägre förtroende för
politiska institutioner. De är lite mindre aktiva i olika föreningar, bortsett från
idrottsföreningar där de är mer aktiva än andra. De har lägre grad av
engagemang i politiska organisationer som politiska partier och fackföreningar.
Där de sticker ut är utbildningsgraden. De har markant lägre utbildningsgrad,
motsvarande grundskola eller yrkesförberedande gymnasium, där de sticker ut
från övriga.
Sverige har vid internationella jämförelser haft höga siffror för demokratistöd
och har det fortfarande men den snabba negativa trenden bland de unga sticker
ut, även vid en internationell betraktelse. Det enda andra land, där det finns
jämförbara undersökningar, som har en likartad trend bland de yngre är USA.
Även där hänger deras utveckling ihop med utbildningsnivån, snarare än något
annat. Man hade kunna tänka sig ett samband med den ekonomiska kris som
svept över världen sedan 2008, men det finns inte.
Det finns anledning att fundera på vad de ungas attitydförändringar betyder
och på vilket sätt arbetet inom samhällsskydd och beredskap påverkas.
Vad händer t ex på sikt med frivilligheten om graden av mellanmänsklig tillit
nedgår?
Demokratistöd, tillit och korruption tycks hänga ihop, varför denna rapport
även tittar på hur de yngres attityder ser ut i korruptionsundersökningar.

4.7.3

Korruption261

Korruption underminerar demokratin, social sammanhållning och
möjligheterna till sund ekonomisk utveckling i ett land. Korruption påverkar
också tilliten mellan människor och mellan människor och olika institutioner i
samhället. Det finns ett tydligt samband mellan att den individ som hyser en
lägre grad av tillit till medmänniskor också har en högre grad av acceptans för
korruption och vice versa.
För att kunna handskas med eventuell korruption och risk för korruption
måste man veta hur acceptansen för korruption ser ut hos befolkningen. SOM-

Annika Bergström, Lennart Weibull och Henrik Oscarsson, 2012, “I framtidens
skugga”, kap Korruption i Sverige 2011 – förekomst och acceptans, SOM-institutet,
ISBN: 97891-89673-24-3.
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institutet har gjort en undersökning som omfattar dels befolkningens syn på
utbredningen av korruption och dels acceptans för korruption.
Uppfattningen är att privata företag är mer korrupta än offentliga tjänstemän,
som i sin tur är mer korrupta än politiker. Minst korrupta anses journalister
vara. Notera att detta handlar om uppfattningar, inte bevisade skillnader.
Vad gäller acceptansen för korruption är den generellt sett låg i Sverige, men
det finns skillnader i acceptansen av korruption mellan olika sorters
verksamheter eller olika former av korruption. Intressant att notera är att
korruptionsacceptansen är större för privat verksamhet än offentlig. Det
betyder att när allt mer av den offentliga verksamheten går över i privat regi
kommer det finnas en större sårbarhet för korruption där.
Oroväckande är att yngre har större acceptans för korruption än äldre, oavsett
vilken korruptionsform som avses.
Dock ska poängteras att mobiliseringen i samhället gentemot korruption, sett
till den låga acceptansnivå som finns generellt sett, är god. Det vore dock ett
misstag att inte bevaka frågeställningen, speciellt med tanke på den yngres
värderingar.

4.8 Resistenta bakterier
Förmågan att behandla sjukdomar i framtiden kan komma att kraftigt påverkas
av den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Antibiotika och
antiviraler är några av våra viktigaste skydd mot olika allvarliga sjukdomar och
vid pandemier. Både bakterier och virus kan utveckla resistens mot antibiotika
och antivirala preparat. Felaktig och överdriven användning av antibiotika är
huvudorsaken till resistens hos bakterier. Vad gäller resistens hos virus är
osäkerheten större men även här finns forskningsstudier som visar på att
felaktig användning kan vara orsaken.
Resistens hos bakterier och virus mot antibiotika och antivirala preparat utgör
ett problem för människor och djur som sträcker sig utanför sjukvården och
kan få kännbara samhällskonsekvenser. Resistenta bakterier och virus kan
orsaka produktivitetsbortfall, störningar i livsmedelsförsörjningen, kan fördyra
och komplicera hantering av avfall och avloppsvatten, försämra möjligheterna i
traumamedicinen och brännskadehanteringen samt minska allmänhetens
förtroende för jämlik vård och patientsäkerhet. Många av de medicinska
framsteg som vi idag tar för givna men som kräver antibiotika kan äventyras
och vad som idag klassas som vardagsolyckor kan i framtiden få mer akuta
följder.
Forskning om antibiotikaresistens har gett en stor kunskap om fenomenet men
denna kunskap har bara till viss del omsatts i motåtgärder. Flera effektiva
antibiotika har använts så att de blivit verkningslösa. Sverige har en
förhållandevis god situation idag men läget i omvärlden är väsentligt sämre och
resistens är ett globalt problem. Det som ytterligare komplicerar resistens-
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problematiken är den tid det tar att omsätta kunskapen om detta fenomen till
motåtgärder samt den tid det tar innan dessa får fullt genomslag.262
Det är därför av vikt att inte låta en negativ process få fortsätta och att börja
analysera vad en mer utvecklas resistens skulle betyda för området
samhällsskydd och beredskap.

4.9 Utvecklingen av Euro-krisen
Mot bakgrund av de senaste årens turbulens på de finansiella marknaderna och
i Eurozonen finns det anledning att aktualisera frågan om hur utvecklingen kan
tänkas påverka området samhällsskydd och beredskap i Sverige. Sverige är en
integrerad del av EU och påverkas kraftigt av EU:s ekonomiska och politiska
utveckling. Samtidigt är det mycket svårt att förutse hur EU kommer utvecklas
de kommande åren. Även om EU har genomlidit flera kriser tidigare har
omfattningen och riskerna med konsekvenserna av den nuvarande krisen
aldrig varit större. Det kan bli en förstärkning av EU och EU:s inre samarbete
eller i värsta fall en splittring av EU. Det här stycket behandlar den ekonomiska
krisen i främst eurozonen men även med ett visst fokus på EU med närområde.
När Europa nämns åsyftas EU med närområde dvs. Kontinentaleuropa
inklusive Baltikum, men exklusive före detta Sovjetunionen och Turkiet.
Europa, EU och särskilt euroländerna befinner sig i en svår ekonomisk kris
sedan år 2008. Det är den svåraste ekonomiska krisen i Europa sedan 30talsdepressionen. Inget slut eller någon enkel lösning finns i sikte. Denna kris
hotar euron som valuta, Europas välstånd och ytterst hela EU:s existens. Det
finns politiska eller ekonomiska svårigheter med i stort sett alla metoder för att
lösa krisen.
Stycket inleds med en bakgrund till den rådande eurokrisen. Därefter redogörs
för de problem som euroländerna står inför. Sedan kommer tre
framtidsscenarion som visar olika möjliga framtida utvecklingar. Slutligen
redovisas en bedömning av hur en trolig utveckling ser ut.
4.9.1

Innan finanskrisen

Hösten 2008 utlöste kollapsen av bostads- och kreditbubblan i USA en
internationell finanskris. Denna finanskris kom att drabba euroområdet
särskilt hårt då en rad underliggande ekonomiska problem kom upp till ytan.
Eurosamarbetet är i grunden ett penningpolitiskt samarbete dvs. en monetär
union, inte en finanspolitisk union. Penningpolitikens uppgift är att främja

Myndigheten för samhällskydd och beredskap, PM avseende resistens mot
antibiotika och antivirala preparat, publicerat i rapporten MSB:s långsiktiga
strategiska analys – genomfört och planerat arbete, Dnr 2009:8495.
262

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

108 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

prisstabilitet i euroområdet som helhet. Med en gemensam penningpolitik
ställs nya krav på de länder som ingår i samarbetet då en monetär union inte
medger att man kan använda sig av vare sig ränteförändringar eller
valutakursjusteringar på nationell nivå. Många länder har visat sig ha svårt
med detta.
Statsobligationsräntan var väldigt lika i de olika euroländerna under hela
perioden 2002 till finanskrisens utbrott 2008, vilket resulterade i för låga
räntenivåer i ett antal länder. De låga räntenivåerna resulterade i sin tur i
överhettning i dessa länders ekonomier, vilket ledde till försämrad
konkurrenskraft och bytesbalans samt en förvärrad fastighets- och
kreditbubbla.
Andra länder i eurozonen tjänade samtidigt på denna överhettning och de
växande obalanserna inom eurozonen i fråga om konkurrenskraft och
bytesbalans. Deras ekonomier, främst Tysklands, fick en extra stimulans
genom en starkt expanderande export till de överhettade länderna.
För att undvika denna typ av obalanser samt främja makroekonomiskt
stabilitet inom eurozonen inrättades ett regelverk. Stabilitets- och
tillväxtpakten innebar regler för respektive land om att ha maximalt 3 procent
underskott i de offentliga finanserna och 60 procent statsskuld (offentlig
bruttoskuld) som andel av BNP.263
Tyskland och Frankrike var drivande i att strikt regelverk skulle upprättas, men
efter att båda dessa länder brutit mot stabilitets- och tillväxtpakten utan att
några sanktioner vidtogs så minskade dess betydelse till stor del.
4.9.2

Finanskrisen blir eurokris

Obalanserna i eurozonen doldes i stor utsträckning så länge som
världsekonomin upplevde en stark tillväxt, men när finanskrisen bröt ut 2008
blev dessa obalanser synliga.
I samband med finanskrisen drabbades Europa av ett kraftigt efterfrågebortfall
och en kraftigt försämrad konjunktur. För att motverka en alltför djup
konjunkturnedgång vidtogs en rad kostsamma stimulansåtgärder i huvuddelen
av eurozonens länder. Till detta tillkom stora kostnader för att rädda
bankväsendet i sviterna efter kollapsande fastighets- och kreditbubblor.
Särskilt dyra blev dessa räddningsaktioner i länder med stor bank- och
finanssektor.

263Penningpolitisk

rapport, februari 2012, Sveriges Riksbank
http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/PPR/2012/120216/rap_ppr_1202
16_sve.pdf s.43

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

109 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

Allt detta resulterade i snabbt försämrade statsfinanser. Trots att många länder
hade ett bra utgångsläge steg statsskulden i ett flertal länder till höga nivåer.264
Den ekonomiska nedgången drabbade hela Europa men några av de drabbade
länderna fick svårt att hantera konjunkturnedgången. Detta eftersom de haft
överhettade ekonomier innan krisen och därför drabbades av en väldigt stark
konjunkturnedgång när fastighets- och kreditbubblorna kollapsade. Samtidigt
som de inte kunde hantera krisen med en nationell valuta- och räntepolitik
eftersom de numera inte hade en självständig penningpolitik och valuta.
Att hela Europa drabbades beror dels på att Europa utvecklats till en
gemensam marknad med omfattande internhandel samt att den finansiella
integrationen gjort att bankerna oftast hade och har stora investeringar över
nationsgränserna.
Internationellt stabiliserades ekonomin i början av 2010, men inom eurozonen
blev situationen akut förvärrad, särskilt i Grekland. Detta inledde en period där
främst länderna i eurozonen har försökt skapa åtgärder för att hantera
problemen. Det har varit en blandning av både kort- och långsiktiga åtgärder,
men hittills verkar dessa åtgärder endast till del lyckats. En fullskalig kollaps
för eurosamarbetet har undvikits, men de ekonomiska utsikterna har inte
förbättrats och situationen är idag fortfarande minst lika allvarlig som
tidigare.265
Genom de åtgärder som vidtagits har man dock köpt tid. Under denna tid har
exempelvis problemen i Grekland kapslats in och till del isolerats från övriga
eurozonen. Skulle Grekland gå i statsbankrutt idag och tvingas lämna
eurosamarbetet skulle de direkta konsekvenserna inte alls bli lika allvarliga
som för ett år sedan. Idag har större delen av de privata utlandslånen till
Grekland ersatts av lån från andra stater, EU och IMF. Dessa är inte alls lika
känsliga för en grekisk betalningsinställelse.

4.9.3

Eurozonens utmaningar

De problem som länderna i eurozonen står inför är flera.
De stora statsskulderna och budgetunderskotten behöver minskas radikalt.
Samtidigt får detta inte gå ut över tillväxten så att besparingarna blir
kontraproduktiva. Det kommer att vara en delikat balansgång mellan
besparingar och tillväxtsatsningar.

Ibid s.44
COUNCIL ON THE EURO ZONE CRISIS Breaking the Deadlock: A Path
Out of the Crisis, 2012-07-23, Institute for New Economic Thinking
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Sedan finns den svåra utmaningen att förbättra konkurrenskraften i ett land
som inte har en självständig penningpolitik. Ett land med en självständig
penningpolitik och en egen valuta kan få förbättrad konkurrenskraft genom en
försvagad valuta. I en monetär union finns inte denna möjlighet. Den enda
återstående metoden är en intern devalvering dvs. en intern sänkning av
kostnadsnivån i landet. En långsiktig metod är strukturreformer, men de ger
sällan effekt här och nu.
Omfattande skattesänkningar är heller inte någon gångbar metod i ett land
med stor statsskuld och högt budgetunderskott. Det som återstår är helt enkelt
sänkta lönenivåer vilket troligen kräver en mycket besvärlig ekonomisk
situation med hög arbetslöshet för att vara politiskt möjlig att genomföra.
En annan svår avvägning är frågan om hur mycket hjälp de mest utsatta
länderna skall få. Risken finns att nödvändiga strukturförändringar inte
genomförs om omvandlingstrycket minskar pga. för omfattande extern hjälp.
Samtidigt finns risken att för lite extern hjälp resulterar i en djup ekonomisk
nedgång utan synligt slut. En situation som i värsta fall kan leda till
statsbankrutt och att landet ifråga tvingas lämna eurosamarbetet. Grekland är
det land som ligger närmast till hands när det gäller en sådan utveckling.
Det finns också ett väldigt begränsat folkligt stöd i länderna med god ekonomi,
exempelvis Tyskland, att lämna stort ekonomiskt stöd till länderna med
misskött ekonomi. Särskilt om detta endast leder till ett minskat
omvandlingstryck.
För att åtgärda detta kan man stärka de gemensamma institutionerna och
skapa en bankunion, skatteunion eller t o m en finansunion. Denna typ av
gemensamma institutioner blir bara meningsfulla om de får stora befogenheter
och strikta regelverk. Detta skulle dock i praktiken innebära att krisländerna
sattes under förmyndarskap vilket sannolikt skulle vara politiskt omöjligt att
acceptera för dem. Den enda lösningen på detta dilemma är att ytterligare
politisk makt flyttas upp till EU-nivån. Detta finns det dock inget folkligt stöd
för heller. Risken är stor att befolkningarna både i de mer stabila länderna och i
de krisande länderna kommer att ge varandra skulden för de ekonomiska
problem som eurozonen kommer tvingas hantera framöver.266
Ett annat problem med en finanspolitisk union är att rådande obalanser
riskerar att konserveras om inte omvandlingstrycket är tillräckligt starkt från
början. Länderna i syd riskerar att permanenta sin dåliga konkurrenskraft.
Detta skulle göra dem till ständigt svaga regioner som halkar efter och som
även har ett stort beroende av externt kapital från rikare regioner precis som
det finns stora regionala skillnader inom stater, exempelvis mellan Nord- och

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/okande-spanning-mellan-nordoch-syd-i-europa_7333441.svd
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Syditalien. Har man samtidigt en politisk union så får de svaga regionerna ett
starkt politiskt inflytande som kan göra det svårt att skärpa regelverken för att
öka omvandlingstrycket.
Ytterligare ett bekymmer för beslutsfattare är det stora avstånd som finns
opinionsmässigt mellan dem och stora delar av befolkningen. Generellt sett har
beslutsfattarna en mer positiv syn på det europeiska samarbetet än sina egna
väljare. Det kommer dock bli mycket svårt för politiker att bli omvalda om de
inte kan uppbåda folkligt stöd för den förda ekonomiska politiken. Ett antal
regeringar har fallit de senaste åren pga. missnöje med den svåra ekonomiska
situationen.
4.9.4

Framtidsscenarion

I princip finns det tre huvudsakliga scenarion inför framtiden:
1.

Problemen går överstyr och eurosamarbetet kollapsar.

2. Problemen löses långsiktigt och eurosamarbete stärks.
3. Olika former av mellanalternativ som har det gemensamt att man
lyckas undvika en systemkollaps, men problemen består och löses
endast kortsiktigt.
Vi skall nu titta närmare på hur dessa tre alternativ skulle kunna se ut och vad
de har för konsekvenser.

Scenario 1: Krisen förvärras och leder till systemkollaps
EU misslyckas med att hantera de ekonomiska problemen. Ett eller flera
viktiga länder lämnar valutasamarbetet och euron kollapsar. Antingen
kollapsar hela valutasamarbetet eller så blir ett antal länder kvar i en reducerad
valutaunion med främst högproduktiva länder i norr som medlemmar. Ett
antal nya nationella valutor införs. Kollapsen för eurosamarbetet leder till stor
missämja mellan dagens euroländer och olika länder anklagar varandra för att
ha orsakat den rådande situationen. I detta läge är risken stor att före detta
euroländer börjar konkurrera med varandra på valuta och handelsområdet för
att stärka sina egna ekonomier. Ett EU präglat av stor misstro och rena
konflikter mellan medlemmarna riskerar en total splittring av hela EU.
Krisländerna i Sydeuropa som tvingas lämna eurosamarbetet och införa egna
valutor drabbas av hög inflation och kraftigt försämrat värde på sin nya valuta.
Flera av dessa länder tvingas antagligen till statsbankrutt pga. höga räntor och
att utlandslånens värde stiger i takt med att valutan försvagas. Den ekonomiska
nedgången kommer att vara väldigt svår några år för dem, men förr eller senare
stabiliseras sannolikt situationen när ländernas konkurrenskraft
återupprättats. Detta förutsätter självklart att länderna bedriver en god
ekonomisk politik annars kan utvecklingen förvärras.
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De välfungerade ekonomierna, huvudsakligen i norra Europa, drabbas även de
av en allvarlig lågkonjunktur. Främst beroende på att deras valutor sannolikt
stärks avsevärt, vilket innebär att de tappar rejält i konkurrenskraft, samtidigt
som deras primära exportmarknad i Europa kollapsar. Parallellt med detta
drabbas de också av svåra kreditförluster när länder i syd går i statsbankrutt.
Den ekonomiska nedgången blir självfallet måttligare än i krisländerna och
sannolikheten att den ekonomiska politiken bli bra är också högre om man ser
till historien.267
Det är svårt att se hur EU-samarbetet skulle kunna överleva en sådan kris.
Även om vissa länder i norr skulle kunna fortsätta med en nordlig eurozon pga.
likheterna i ekonomin så kommer folkopinionen sannolikt ha en negativ syn på
det europeiska samarbetet.
Om hela EU-projektet kollapsar hamnar Europas länder vid startpunkten igen.
Det kan dock vara svårt att få till stånd ett nytt europeiskt samarbete av flera
skäl; ekonomiskt kaos, befolkningar och politiker som skyller på varandra samt
eventuella handels- och valutakonflikter.
Gå det bra så kanske ekonomierna stabiliserats efter ett antal år och man kan
påbörja en återhämtning. Många av Europas länder har dock stabiliserats på en
mycket lägre ekonomisk nivå än vad de hade innan 2008.
Det katastrofala ekonomiska läget i många av Europas länder kan komma att
hota både den sociala sammanhållningen och det politiska systemet i ett antal
av dessa länder. Risken är stor att populistiska politiska rörelser växer sig
starka i skuggan av den ekonomiska kollapsen och social oro kan utbryta. Det
folkliga stödet för demokratin kan också undergrävas av den ekonomiska
krisen. Särskilt de nya demokratierna i Östeuropa är känsliga eftersom de inte
har någon lång demokratisk historia och befolkningarna rent
värderingsmässigt inte har lika liberala och toleranta åsikter som i Västeuropa.
Risken är även stor att den negativa sociala och politiska utvecklingen
resulterar i auktoritära regimer, förföljelse av minoriteter och det kan tom.
finnas risk för väpnade konflikter mellan stater, även här företrädesvis i
Östeuropa.
Utrikespolitiskt går det inte att förutse hur ett Europa utan EU ser ut, men
några saker går att anta. Europeisk politik kommer dock ha gått från att vara en
slags europeisk inrikespolitik till att vara traditionell utrikespolitik igen. Detta
leder då till ett ökat inslag av traditionell allianspolitik där länder söker andra
nationer att alliera sig med. Europas inflytande i världen kommer dock ha
minskat radikalt både resursmässigt och som förebild, så kallad mjuk makt.
Orsakerna till detta är flera. Europa agerar inte längre som en enda global aktör

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/eurokrisens-scenarier-haverieller-okad-makt-till-bryssel_7344002.svd

267

Utgåva

Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

113 (142)
Datum

Diarienr 2012-3275

2012-08-28

utan som ett stort antal småstater. Samtidigt har Europas roll som
internationell modell raserats både genom den ekonomiska och politiska
kollapsen.268 Ännu en faktor som påverkar Europas ställning negativt är den
kraftigt försvagade ekonomin.
Ur försvarssynvinkel kommer också Europas situation att vara drastiskt
förändrad. Om övrigt politiskt samarbete till stor del upphör så drabbar detta
sannolikt även det militära- och krisberedskapssamarbetet. Detta betyder att
även försvars- och säkerhetspolitiken åternationaliseras. Försvars- och
säkerhetsbudgetarna drabbas troligen också av det svåra ekonomiska läget med
ytterligare besparingar på försvarsmakterna och krisberedskapsorganisationer.
En faktor som verkar i motsatt riktning när det gäller försvars- och
säkerhetsanslagen är de ökade spänningarna mellan Europas länder som kan
uppstå efter en kollaps för EU/euro-samarbetet. Ett ökat behov av nationella
territorialförsvar kan komma att växa fram.
Europas länder drar troligen ned på det internationella engagemanget både av
kapacitets- och intresseskäl. För att rädda kvar den försvarsindustri som
återstår kommer sannolikt de länder som har kapacitet att göra detta aktivt
knyta försvarsindustrisamarbeten med andra länder samt bedriva en väldigt
aktiv krigsmaterielexport.
NATO:s framtid blir av vital betydelse i detta scenario. Utan både NATO och
EU är den säkerhetspolitiska spelplanen mycket osäker och helt ny i Europa.
I Europa kommer resurserna för internationella insatser, både militärt och
civilt, att minska samtidigt som behoven inom regionen kan komma att öka.
Europa kommer troligen ha en kombination av minskade resurser samt
allvarliga ekonomiska problem som i sin tur kan leda till en rad följdproblem
som eftersatt infrastruktur och social oro.
För svensk del leder detta scenario till svåra ekonomiska problem under ett
antal år, men Sverige har ett bra ekonomiskt utgångsläge vilket gör att vi
drabbas relativt måttligt jämfört med resten av Europa.
Utrikespolitiskt kommer vi ha ett väldigt begränsat inflytande pga. vår ringa
storlek. Betydelsen av gott samarbete med Norden och övriga grannländer
kommer att öka. Precis som för övriga länder i Europa kommer intressepolitik
få en större roll.
På försvars- och säkerhetsområdet kommer behovet av ett modernt totalförsvar
som fokuserar på det svenska territoriet att öka. En viktig del i ett sådant
modernt totalförsvar är även ett civilt försvar. I en otrygg säkerhetspolitisk
situation finns även ett behov av att genomföra moderniseringar och

Lazarou, Elena (2011) The EU seen from Brazil: Changing Perceptions in a time
of Crisis. Published at http://www.ekem.gr, November
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uppbyggnad av kapaciteter snabbare än tidigare beräknat. En trygg och robust
materielförsörjning kommer också bli viktigare då osäkerheten ökar i Europa
samtidigt som försvarssamarbetet i Europa hotas. NATO:s framtid kommer
också vara av stor betydelse även för Sverige i den händelse att EU
totalhavererar. Precis som inom utrikespolitiken kommer ett nära samarbete
inom Norden vara viktigt även på försvars- och säkerhetsområdet.
I detta scenario finns det ett rejält ökat behov av främst civil, men även militär
kapacitet som kan tillgänglig för operationer i Europa. För svensk del kan det
därför både ur humanitära och utrikespolitiska skäl vara bra att fokusera våra
internationella insatser till Europa.

Scenario 2: Krisen löser sig och EU-samarbetet stärks
I detta scenario lyckas EU hantera den rådande ekonomiska krisen på ett
sådant sätt att man stabiliserar eurozonens ekonomier. Man lyckas både
hantera de kortsiktiga likviditetsproblemen och de långsiktiga strukturella
problemen som främst drabbat krisländerna i syd.
För att nå framgång med detta behöver det gemensamma ekonomiska
ramverket stärkas och även de gemensamma EU-organen. Bankväsendets
funktionalitet blir en EU-gemensam fråga vilket betyder att en europeisk
bankunion sannolikt behöver upprättas. Det är också mycket troligt att EU
även utvecklas till en skatteunion och en finanspolitisk union. När den
ekonomiska makten i allt större utsträckning flyttas från den nationella nivån
till EU-nivån krävs också ett stärkt politiskt inflytande på EU-nivån. Detta
leder i sin tur till att EU än mer utvecklas till en politisk union.
Den största utmaningen för att lyckas lösa med detta är att få med sig Europas
befolkning på den omfattande överföringen av makt från nationell nivå till EUnivå. I takt med att Europas ekonomi stabiliseras och börjar växa igen stärks
också stödet för EU. I princip återgår Europas ekonomi till ett normaltillstånd
med måttlig tillväxt samtidigt som EU stärks och det folkliga stödet återigen
ökar för EU som projekt.
EU:s läge efter att krisen lösts kommer likna situationen före år 2008. De
huvudsakliga skillnaderna kommer vara ett EU blivit starkare samt att
tillväxten är en långsammare jämfört med perioden före år 2008. Den
ekonomiska tillväxten inom eurozonen hämmas under en lång period framöver
av de besparingsåtgärder som behövs för att komma till rätta med
budgetunderskott och statsskulder.
Den ekonomiska stabiliseringen resulterar i bevarad social sammanhållning
och ett bibehållet stöd för demokratin i Europa. Samtidigt kommer det folkliga
stödet för EU och euron inte att minska utan kanske t o m öka i Europa. Detta
innebär inte att alla sociala och politiska problem har lösts utan snarare att de
inte förvärras av den ekonomiska krisen i Europa.
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Utrikespolitiskt fortsätter EU att vara en sammanhållen aktör med en röst på
världsarenan. Det stärkta samarbetet på andra områden, exempelvis
ekonomiskt och politiskt, innebär en möjlighet att bygga ut samarbetet även på
det utrikespolitiska området och i allt större utsträckning tala med en röst i
utrikespolitiken. Genom att EU lyckas hantera den ekonomiska krisen kan EU
behålla mycket av sin roll som modell för internationellt samarbete.
Detta innebär också att EU kan bibehålla sin funktion som
demokratiseringsmotor för sina grannländer. Viljan att ha nära relationer eller
även medlemskap i EU driver på demokratiseringen av dessa länder. En annan
viktig faktor som bevarar Europas, särskilt EU:s, roll i världen är den
ekonomiska återhämtningen som förhindrar en väldigt snabb urholkning av
Europas ekonomiska position i relation till omvärlden. En successiv erodering
av Europas position sker dock redan genom att stora delar av världen har en
mycket snabbare ekonomisk tillväxt än Europa. Detta reducerar fortlöpande
Europas relativa ekonomiska styrka.
På det försvars- och säkerhetspolitiska området förblir det mesta sig likt
jämfört med nu. Även på detta område kan samarbetet på EU-nivå komma att
byggas ut. Dels som en följd av det allmänt stärkta EU-samarbetet, men också
som en följd av behoven av att försöka kompensera för sänkta anslag inom
området försvar och samhällsskydd och beredskap. De kraftiga reduktioner av
försvarsanslagen som den ekonomiska krisen redan resulterat i kommer
sannolikt fortsätta som en följd av behovet av budgetsaneringar. Genom ett
utökat samarbete på EU-nivå kan de minskade resurserna bättre utnyttjas och
samordnas. Särskilt viktigt kommer detta antagligen att vara på
försvarsindustrisidan då minskade anslag och inköp annars riskerar att slå
undan benen på den europeiska försvarsindustrin.
Budgetsaneringar samt sänkta anslag till försvar och samhällsskydd och
beredskap kommer att leda till minskade resurser och kapacitet för
internationella operationer, såväl militärt som civilt. Samtidigt kommer
behoven av dessa resurser att åtminstone kvarstå på dagens nivå.
För svensk del innebär detta scenario måttliga konsekvenser såväl ekonomiskt
som försvars- och säkerhetspolitiskt. Sveriges ekonomi är relativt stark i
utgångsläget och en djup ekonomisk nedgång undviks med denna utveckling.
Den största förändringen blir sannolikt en mer positiv EU-opinion. Ett stärkt
EU-samarbete på många områden kommer också att aktualisera frågor kring
hur nära samarbete Sverige skall ha med övriga EU gällande euron samt på det
ekonomiska, politiska, utrikespolitiska, försvars- och säkerhetspolitiska
områdena. Detta gäller även samhällsskydd och beredskap och
försvarsindustrin. En utveckling skulle kunna vara att olika länder specialiserar
sina resurser och förmågor, på bekostnad av bredden nationellt men med
gemensam bredd på förmågorna i Europa.
Det nordiska samarbetet riskerar att köras över av det stärkta europeiska
samarbetet. Sverige står inför intressanta strategiska val, där det nordiska
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samarbetet måste utvecklas på något sätt och där även frågan om specialisering
visavi att ha en förmågebredd måste adresseras.
Reducerade anslag och resurser för internationella operationer bland Europas
länder ökar efterfrågan på svenska resurser för internationella operationer.

Scenario 3: Europa snubblar framåt

Detta scenario är en mix av de båda tidigare scenariona. Genom en rad
politiska och ekonomiska åtgärder lyckas EU och eurozonen undvika en kollaps
men man lyckas inte nå fram till några permanenta lösningar som långsiktigt
löser den ekonomiska krisen. Det finns en mängd handlingsalternativ som kan
ge detta utfall. Den politiska förmågan finns kanske inte att ta och genomföra
tillräckligt långtgående åtgärder för att finna en permanent lösning. Däremot
finns tillräcklig handlingskraft för att undvika en akut kollaps. Det viktiga i
detta scenario är dock själva resultatet dvs. att krisen rullar på. På lång sikt
finns självfallet möjligheten att detta scenario övergår i något av de andra
scenariona. Det kan bero på att aktörerna antingen begår så allvarliga misstag
att kollapsen inträffar eller att man plötsligt klarar att uppbåda tillräckligt med
handlingskraft att fatta beslut som kan ge en långsiktig lösning.
Om krisen bara rullar på med en rad brandkårsutryckningar för att lösa akuta
problem kommer den ekonomiska utvecklingen i Europa vara väldigt svag.
Grekland kan tvingas att lämna eurosamarbetet och gå i statsbankrutt. Den
ekonomiska brandvägg som etablerats mellan Grekland och övrig euroländer
kan dock vara tillräckligt stark för att hantera en sådan utveckling utan att det
orsakar en allmän kollaps för eurozonen. Risken är dock stor att hela Europa
hålls tillbaka ekonomiskt genom en blandning av höga räntor, svag tillväxt, stor
arbetslöshet, omfattande budgetnedskärningar och stora kreditförluster. Den
ekonomiska kräftgången drabbar hela Europa, men främst problemländerna i
syd. En positiv faktor är att euron försvagas mot övriga valutor vilket ökar
euroländernas konkurrenskraft. Denna utveckling gynnar dock främst länder
som Tyskland som redan har en stark konkurrenskraft.
Politiskt kan det i längden bli svårt om ingen lösning på krisen hittas. Om
krisen permanentas kommer växande delar av befolkningen sannolikt tappa
förtroendet för den rådande politiken och EU som institution. Detta gör det i
sin allt svårare för de politiska beslutsfattarna att kunna fortsätta med de
åtgärder som krävs för att undvika en ekonomisk kollaps. Risken finns också
för en växande klyfta mellan beslutsfattare och de stora delar av befolkningen
som inte längre accepterar den rådande politiken. För att kunna fatta snabba
och handlingskraftiga beslut kommer detta till stor del ske bakom stängda
dörrar och utan någon större folklig förankring. Om det som i detta scenario
inte resulterar i någon synbar förbättring i ekonomin kommer det folkliga
missnöjet med en sådan politik att växa. Detta kommer i sin tur att gynna olika
former av extrema och populistiska partier samt nationalism.
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Utrikespolitiskt resulterar en bestående ekonomisk kris i att EU-länderna
minskar sitt intresse för omvärlden för att istället fokusera på de ekonomiska
problemen i Europa. Om EU framstår som relativt handlingsförlamat kommer
medlemsstaterna i allt större utsträckning bedriva en nationell utrikespolitik i
syfte att gynna egna nationella intressen. Samtidigt försvagas EU:s relativa
ekonomiska ställning i världen pga. både den negativa ekonomiska
utvecklingen i Europa samt den snabba ekonomiska tillväxten i andra delar av
världen, t.ex. Kina. EU:s attraktionskraft avtar också ju längre den ekonomiska
krisen fortsätter utan en lösning.
Kombinationen av viss extern trygghet i ett EU som består och en löpande
ekonomisk kris drabbar anslagen till försvars- och säkerhetspolitiken väldigt
hårt. Dessa anslag har redan reducerats rejält i många av Europas länder.
Europas länder vänder sig troligen även i detta scenario inåt och drar ned på
det internationella engagemanget både av kapacitets- och intresseskäl. För att
rädda kvar den försvarsindustri som återstår kommer sannolikt de länder som
har kapacitet att göra detta aktivt knyta försvarsindustrisamarbeten med andra
länder samt bedriva en väldigt aktiv krigsmaterielexport.
Budgetsaneringar samt sänkta anslag till försvar och samhällsskydd och
beredskap kommer att leda till minskade resurser och kapacitet för
internationella operationer, såväl militärt som civilt. Samtidigt kommer
behoven av dessa resurser att åtminstone kvarstå på dagens nivå.
För svensk del så drabbas vi måttligt ur både ekonomisk och politisk synvinkel.
En fort-löpande ekonomisk kris kommer sänka den svenska ekonomiska
tillväxten. Sverige har ett väldigt bra ekonomiskt utgångsläge och därmed
resurser att mildra en ekonomisk tillbakagång. En fara ur svensk synvinkel är
att euron tappar i värde. Detta gör det svårare för den svenska exporten till
euroländerna eftersom svenska varor blir dyrare relativt sett. Samtidigt ökar
konkurrensen från euroländerna, särskilt Tyskland, då deras export blir
billigare.
Tveksamheten inför ett stärkt EU-samarbete kommer att öka i den svenska
befolkningen i takt med att ingen lösning nås på den ekonomiska krisen i
Europa.
Även i Sverige kan anslagen till försvars- och säkerhetsområdet komma att
reduceras. Anledningarna till detta är flera. Budgetutrymmet kommer att vara
väldigt begränsat pga. återverkningar från den ekonomiska krisen. Samtidigt
kommer konkurrensen att vara stor om detta budgetutrymme eftersom statens
kostnader normalt stiger vid en lågkonjunktur. Hotbilden kommer också att
bedömas som måttlig så länge EU och NATO finns kvar vilket antas reducera
risken i samband med anslagsminskningar. Eftersom försvarets budget
eventuellt redan är underfinansierad kan detta leda till behov av nya
neddragningar av målsättningar och organisationen för att uppnå balans
mellan uppdrag och resurser. Samma gäller även för samhällsskydd och
beredskap.
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Reducerade anslag och resurser för internationella operationer bland Europas
länder ökar samtidigt efterfrågan på svenska resurser för internationella
operationer.

4.9.5

Bedömning av situationen

Tre scenarion har presenterats här ovan. Det är väldigt svårt att förutse hur
stor sannolikheten är för de olika scenariona. Huvudalternativet är sannolikt
att utvecklingen fortsätter som under de gångna fyra åren dvs. att krisen rullar
på (scenario 3). Sedan kan olika enskilda faktorer tillkomma och vrida
utvecklingen mot något av de två andra scenariona. På längre sikt kan inte den
ekonomiska krisen bara fortgå utan kommer sannolikt antigen utvecklas i
riktning mot en kollaps eller en lösning på krisen. Det enda som garanterat går
att säga är att situationen är väldigt osäker. Eftersom situationen är så osäker
bör inte något tas för givet när framtiden planeras. Störst säkerhet uppnås
genom att utgå från ett värstafallscenario, för att vara beredd på alla
eventualiteter.
Oavsett vad som händer finns det dock några trender som verkar vara
gemensamma.
-

Europa kommer i bästa fall ha en måttlig ekonomisk tillväxt under
överskådlig framtid.

-

Europas länder kommer även i bästa fall stå inför omfattande
besparingar i de offentliga budgeterna under överskådlig framtid.

-

Anslagen till försvar och säkerhet kommer överlag vara pressade i
Europas länder. Samma sak gäller i än högre grad anslagen till
internationella operationer.

-

För svensk del gäller också ovan nämnda trender om än i en måttligare
form.

För svensk del finns därför anledning att se över sina strategiska val vad gäller
EU-samarbetet inom försvars- och säkerhetspolitiken och utveckla målen för
försvars- och säkerhetsomårdet samt en inriktning för sitt EU-engagemang,
samma sak för det nordiska samarbetet, de internationella insatserna och
totalförsvaret samt frivilligverksamheten. Behovet av att utnyttja de svenska
resurserna inom både försvar och samhällsskydd och beredskap gemensamt så
långt det går och så kostnadseffektivt som möjligt ökar snarare än minskar.
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5. Konsekvenser för Sverige
I detta kapitel redovisas MSB:s bedömning av konsekvenserna av de
förändringar och utvecklingstendenser i omvärlden som uppmärksammas i
föregående kapitel. De konsekvenser som MSB lyfter fram handlar främst om
konsekvenser för området samhällsskydd och beredskap och dess gränsytor.

5.1 En god informationssäkerhet viktigt för
Sverige
Beroendet av fungerande it-stöd i samhället är kraftigt kopplat till fungerande
it-drift och fungerande kommunikationer, samt även till det underliggande
behovet av fungerande energiförsörjning. En hög grad av resiliens hos dessa
samhällsfunktioner utgör en grundförutsättning för en väl fungerande eförvaltning.
Koncentrationstrenden på it-driftområdet väntas leda till att ett begränsat
antal it-driftleverantörer under det närmsta decenniet kommer att sköta en
betydande del av samhällets informationshantering. Ur ett samhällsskyddsoch beredskapsperspektiv innebär detta en utveckling mot ett alltmer
begränsat antal större noder i den svenska informationsinfrastrukturen, och ett
korresponderande, allt högre skyddsvärde för dessa.
Mobilitetsutvecklingen leder till att information idag i allt högre utsträckning
förflyttas inom och mellan informationssystem. Detta ställer stora krav på
såväl fungerande administrativa rutiner (förebyggande informationssäkerhet)
som tekniska skyddsmekanismer (it-säkerhet).
Risk- och hotutvecklingen på it-området kännetecknas av dynamik. För att
skydda informationssystem räcker inte med att investera i statiska skydd. Det
krävs ett helhetsgrepp på informationssäkerhet, där kontinuerlig övervakning
och dagliga skyddsåtgärder ingår. Av särskild betydelse är behovet av teknisk
kompetens. Inte minst gäller detta på områden som programkodsanalys och
kryptoanalys.
Ur ett samhällsskyddsperspektiv är informationssystemen rörliga mål, där
skyddet med täta mellanrum behöver valideras och uppgraderas. Behoven är
stora av såväl kontinuerlig teknisk övervakning av skyddsvärda informationstillgångar som beredskap för att snabbt sätta in åtgärder vid incidenter.
Det bör också understrykas att antagonistiska angrepp mot informationssystem
sällan kan iscensättas utan att på förhand, ofta under lång tid, ha samlat
information och säkrat vägar in i ett målsystem.
Den tekniska utvecklingen är så snabb och behoven så omfattande att det enligt
MSB:s bedömning är tveksamt om fler än ett mycket begränsat antal
samhällsaktörer i Sverige klara att upprätthålla en sådan nivå av informationssäkerhet att informationssystemen är motståndskraftiga inte bara mot
fredstida störningar utan även mot främmande, antagonistiska hot. Här krävs
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sannolikt både en koncentration av spetskompetens samt samverkan mellan
olika samhällsaktörer för att åstadkomma ett så effektivt utnyttjande som
möjligt av samhällets samlade resurser på området.
Det bör påpekas att det inom den offentliga sektorn i Sverige redan sker en
omfattande samverkan på informationssäkerhetsområdet. En övergripande
samverkan sker inom Samverkansrådet för informationssäkerhet (Samfi) som
leds av MSB och inbegriper Försvarsmakten, Försvarets Radioanstalt,
Försvarets Materielverk, Polisen/Säkerhetspolisen samt Post- och
telestyrelsen.

5.2 Antibiotikaresistens är ett hot att ta på
allvar
Även om det i Sverige sedan många år bedrivs arbete mot antibiotikaresistensen finns det ett fortsatt stort behov av nya vårdpreparat,
behandlingsformer, kunskapsbildning och – spridning samt strategiutveckling
för att möta det tvärsektoriella hot som antibiotikaresistens innebär.
Den biomedicinska vetenskapen har genom forskning och empiriska
erfarenheter samlat en stor kunskap om fenomenet antibiotikaresistens. Det
som saknas idag för att komplettera den biomedicinska kunskapen är insikt om
vilka konsekvenserna blir inom olika samhällssektorer ifall antibiotikaresistensen förvärras. MSB avser därför genomföra en konsekvensanalys för
området samhällsskydd och beredskap. Exempel på frågeställningar kan vara:
Vad betyder antibiotikaresistens för insatspersonals vilja att ta risker, om de
vet att viss medicinsk behandling inte är tillgänglig t ex
brännskadebehandling? Påverkas vattenreningen och tillgången till
dricksvatten negativt?
Även andra aktörer inom området samhällsskydd och beredskap bör
genomföra analyser för sitt ansvarsområde, kanske genom risk- och
sårbarhetsanalyser.
Resultaten från ökad kunskap om vad antibiotikaresistens kan betyda för
området bör sedan omsättas i fortsatta studier eller utveckling av en
kunskapsbildningsstrategi.
Mänskligheten har haft tillgång till effektiva antibiotika men dessa preparat har
använts så att det lett till resistens. Det som behövs i framtiden är alltså inte
endast nya preparat utan också nya strategier för att använda dem för att
världen ska kunna undvika risken att hamna i dagens resistensproblematik
igen.
Även bristen på kunskap kring mekanismerna för uppkomsten av resistens hos
virus leder till att den medicinska expertisen har svårt att utveckla en riktad
strategi för att möta problemet. I dagsläget rekommenderas allmän
restriktivitet med antivirala preparat. Mer forskning och erfarenhet behövs,
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inte minst om interaktionen mellan virus och antivirala preparat i miljön samt
vid behandling av människor och djur.
Våra strategier för att möta framtida utmaningar inom hälsoområdet behöver
tvärsektoriella och multilaterala lösningar. Problemen är globala och Sverige
har aktivt medverkat till att söka lösningar med hjälp av internationella
överenskommelser. Samtidigt som utvecklingen i Sverige är förhållandevis
gynnsam är import av resistenta bakterier och virus genom smittade
människor, djur eller livsmedel en fortsatt hälsorisk för Sverige.
Behovet av att tvärsektoriellt möta hälsoområdets framtida utmaningar bemöts
nu bl. a. med skapandet av en svensk, nationell samverkansgrupp för arbete
mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar. Gruppen sammahålls
av Socialstyrelsen och har till uppdrag att utarbeta en tvärsektoriell
handlingsplan för samordningen av arbetet gentemot antibiotikaresistens och
vårdrelaterade infektioner samt skapa en tillhörande kommunikationsplan.
Socialstyrelsen ska årligen återrapportera det fortsatta arbetet till regeringen
via Socialdepartementet269.
Handlingsplanen ska bygga vidare på propositionen Strategi för ett samordnat
arbete mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade sjukdomar (prop.
2005/06:50). Strategin omfattar inte bara human- och veterinärmedicin utan
också ickemedicinsk användning som inom jordbruks- och livsmedelssektorn
samt miljön.
MSB kommer ingå i samverkansgruppen och aktivt delta i det gemensamma
arbetet gentemot antibiotikaresistens. MSB avser också genomföra en analys av
vad problematiken innebär för området samhällsskydd och beredskap. De där
framkomna resultaten kommer omhändertas inom ramen för MSB:s
inriktningsarbete av och långsiktiga strategiska analys för området
samhällsskydd och beredskap.

5.3 En föränderlig värld kräver ständigt ny
kunskap
Då kunskap och utveckling av ny kunskap är en viktig beståndsdel i att kunna
möta en osäker framtid finns det skäl att medvetet satsa extra på kunskapsutvecklingen inom området samhällsskydd och beredskap. MSB arbetar
kontinuerligt för att bredda och fördjupa kunskapen om hur utvecklingen inom
olika samhällsområden kan påverka arbetet med samhällsskydd och beredskap.
Det framtida samhället kommer i vissa avseenden likna det vi lever i idag, men
i många avseenden kommer det att se annorlunda ut och innebära nya

Regeringsbeslut, S2012/7655/FS, Uppdrag inom strategin mot
antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner.
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förutsättningar för området samhällsskydd och beredskap. Dessa
förutsättningar kan innebära såväl utmaningar som möjligheter och även i
framtiden kommer vi att drabbas av olyckor och kriser.
Utveckling inom olika områden kan få konsekvenser för samhällsskydd och
beredskap på många olika sätt. Förutsättningarna för aktörer att bedriva sin
verksamhet kan ändras, och vissa typer av olycks- eller krishändelser kan
komma att bli mer vanligt förekommande eller öka i sannolikhet medan andra
kan komma att bli mer ovanliga eller minska i sannolikhet. Dessutom kan
uppkomsten av helt nya händelser innebära framtida utmaningar för svenskt
samhällsskydd och beredskap.
Forskning har en central och strategisk betydelse för utvecklingen inom
området samhällsskydd och beredskap. Forskningen syftar till långsiktig
vetenskaplig kunskapsuppbyggnad inom ansvarsområdet. Den vetenskapligt
underbyggda kunskapsutveckling, som forskning utgör, kompletterar på ett
nödvändigt sätt erfarenhetsbaserad kunskap som medger mer omedelbar nytta.
Att bedriva forskning hjälper till att formulera relevanta frågor idag och att gör
oss bättre förberedda på att möta framtidens frågor och identifiera
morgondagens kunskapsbehov. I sökandet efter ny kunskap växer ofta insikter
fram om hittills, för området, okända hot, risker och möjligheter. Forskningen
bidrar också till kompetensförsörjning i form av experter och en medvetenhet
om myndighetens frågor. Med forskning som grund skapas förutsättningar för
att kunna ge råd och stöd till de aktörer som är verksamma inom
samhällsskydd och beredskap och att tillhandahålla utbildning av hög kvalitet.
Den snabba och omfattande tekniska utvecklingen måste också mötas med ny
kunskap om samhällskonsekvenser men även mer etiska diskussioner i
samhället bör föras strukturerat.

5.4 Ungas attityder kring demokrati
förändras
Ett av de skyddsvärden MSB anger gällande för området samhällsskydd och
beredskap är:
”Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter omfattar människors tilltro till demokratin och rättsstaten samt förtroende för
samhällets institutioner och det politiska beslutsfattandet, ledningsförmåga på
olika nivåer, avsaknad av korruption och rättsövergrepp.”
Det finns en tro att grunderna för detta skyddsvärde, vår demokrati och
rättsstat samt de värderingar som dessa står på är säkra, varför området
samhällsskydd och beredskap inte har fokuserat speciellt på något arbete för
att stärka skyddet av dessa värden.
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Som redovisats i kap 3.10 och kap 4.7 finns förändringar i de värderingar som
ligger till grund för demokratin, rättssäkerheten och mänskliga fri- och
rättigheter.
Det finns därför anledning att ta dessa indikationer på största allvar om något
som skulle kunna kallas ett reellt smygande hot mot ett av de viktigaste
skyddsvärdena inom området samhällsskydd och beredskap.

5.5 Nordiskt baltiskt samarbete
Det nordiska sammarbetet har tillsammans med samarbete med de baltiska
staterna varit viktigt för Sveriges säkerhet. Samarbetet inom EU är omfattande
och växande inom flera områden, samtidigt som nuvarande euro-kris (se
avsnitt 4.9) prövar samarbetet på flera plan. Dessutom är solidaritet och
solidaritetsklausulen inom EU inte självklar i tolkningen för olika länder270,
vare sig vad den omfattar för skyldigheter eller krav på åtgärder.

5.6 Globala beroenden ökar sårbarheten i
samhället
Samhällsutvecklingen globalt sett leder mot en ökad komplexitet och ökade
ömsesidiga beroendeförhållanden mellan olika former av samhällsviktiga
verksamheter inom och mellan sektorer och nationer. Det leder i många fall till
en ökad samhällelig sårbarhet. Avlägsna störningar i en del av en sektor, t.ex.
transportsektorn, kan snabbt leda oväntade störningar i en annan del av
sektorn – och även i ett annat land än där de började. En ökad komplexitet och
ökade beroendeförhållanden mellan olika former av samhällsviktig verksamhet
kommer att leda till ett svårare och mer komplicerat arbete med risk- och
sårbarhetsanlyser på olika nivåer i samhället. Att bedöma var och när det är
mest kostnadseffektivt att vidta åtgärder kommer också i många fall att bli
besvärligare för samhälleliga beslutfattare (se även avsnitt 3.11). Vår förmåga
att försörja Sverige bygger idag på komplexa försörjningskedjor med
omfattande beroendeförhållanden. När det gäller olja och gas finns fredstida
beredskapslager för cirka tre månader. På i stort sätt alla andra områden av vår
försörjning är vi också starkt beroende av vår omvärld och inte minst EU. En
fråga som diskuteras i debatten är vår självförsörjningsgrad när det gäller
livsmedel. En annan fråga gäller större och längre avbrott inom
energiförsörjningen och vilka strategier som finns för en sådan händelse
För det myndigheter och andra offentliga organ är det också viktigt en
utvecklad privat-offentlig samverkan. En mycket stor del av den
samhällsviktiga verksamheten ägs och/eller drivs idag av privata aktörer. Detta
ger både nya möjligheter men också nya risker.

Från närområde till hot- och risksfär: Ett nytt perspektiv på svensk säkerhet. UI
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6. Frågor att utveckla i
kommande underlag till
Försvarsberedningen
Denna rapport har haft fokus på omvärldsförändringar och hur vårt samhälle
och omvärld utvecklas. Frågor som rör kommande inriktning, avvägningar och
konkreta utvecklingsfrågor har bara delvis berörts i underlaget. I detta kapitel
lyfter MSB upp några viktiga områden som bör utvecklas och närmare
konkretiseras i kommande underlag till Försvarsberedningen.

6.1 Komplettering av mål för Sveriges
säkerhet
De nuvarande målen för Sveriges säkerhet fångar viktiga dimensioner som ett
heltäckande nationellt säkerhetsarbete bör ta sin utgångspunkt i. Målen
formulerades emellertid i en tid då säkerhetsdebatten nästan uteslutande
kretsade kring gränslösa hot, gemensamma säkerhetsutmaningar och
samarbete över nationsgränser. Nationalstaten stod inte i centrum för
debatten.
I propositionen Ett användbart försvar såg regeringen ett behov av att lägga till
en text under de nuvarande målen med lydelsen: ”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”. Detta är ett välkommet
tillägg till målen, men mot bakgrund av de förändringar och
utvecklingstendenser som MSB lyfter fram i föregående kapitel ser
myndigheten ett behov av att få med Sveriges nationella suveränitet som en ny
dimension i själva målformuleringen, vilket också återspeglas i de
skyddsvärden för området samhällsskydd och beredskap som MSB lyfter fram,
se kap 2.
Ett eventuellt tillägg om den nationella suveräniteten bör i så fall
problematiseras utifrån det faktum att en potentiellt konfliktladdad och
hotfylld yttre miljö som kan påverka Sveriges nationella suveränitet kan handla
om mycket mer än klassiska väpnade angrepp av en annan stat, se också 2.1.2
Det som hotar. MSB vill här särskilt lyfta fram utvecklingen avseende
informationssäkerhet och cyberattacker.
På sikt kommer det också vara aktuellt att se över målen för civilt försvar med
utgångspunkt i den försvarsplanering som pågår och den konceptutveckling för
ett modernt civilt försvar som också pågår.
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6.2 Fortsatt utveckling av området
samhällsskydd och beredskap
MSB bildades för att det fanns en ambition att främja synergier, samband och
helheter inom området samhällsskydd och beredskap. Myndigheten skulle
bidra till att länka samman arbete med olyckor, kriser och krig, arbete med
nationella och internationella frågor samt arbete före, under och efter olika
händelser.
Hittills har den kontext som MSB verkar i inte utvecklats i samma riktning.
Begreppet krisberedskap används både som övergripande begrepp när området
beskrivs men är samtidigt också en delmängd av området samhällsskydd och
beredskap. Det har inte skett några större förändringar i den lagstiftning som
reglerar området. Kommunerna tvingas också ofta redovisa åtgärder och planer
i separata spår. Den planering som bedrivs bland svenska myndigheter för att
kunna möta olika typer av hot och risker har heller inte påverkats nämnvärt av
intentionerna bakom MSB:s bildande. Tyngdpunkten i planeringen och de
diskussioner som förs i t.ex. samverkansområdena ligger på fördelning av
resurser och utvecklingen av samhällets förmågor, inte på operativa
förberedelser. Sverige genomför således sällan operativ planering för olika
typsituationer. Det finns särskilda planer inom enskilda områden (t.ex. en
nationell pandemiplan). Samhället förbereds också för olika typsituationer
genom de samverkansövningar som MSB ansvarar för. En mer utbredd och
systematisk operativ planering där berörda myndigheter m.fl. går igenom
ansvarsförhållande och resursbehov samt förbereder frågor och svar, beslut i
stort m.m. för olika typsituationer saknas emellertid, som ett komplement till
arbetet med att utveckla mer generella förmågor. Ovanstående visar att de
ambitioner och initiala diskussioner som finns på EU nivå om en mer
sammanhållen planering för olika typsituationer inte har fått fullt genomslag i
det svenska systemet ännu. Sammanlänkningen mellan den europeiska och
nationella nivån har således inte skett i den utsträckning som var en av
ambitionerna bakom MSB:s bildande.
För att konceptet samhällsskydd och beredskap, och ambitionen att befrämja
synergier, samband och helheter, ska få fullt genomslag behöver MSB:s
bildande kompletteras med en systemöversyn som kan ligga till grund för mer
djupgående reformer av området och de verktyg som används för att skapa
förmåga och förbereda samhället att hantera händelser.
En fråga i detta sammahang är också vikten av att inom olika samhällsområden
beakta säkerhets- och beredskapskrav betydligt mer systematiskt än idag.
Bland annat för att minska konsekvenserna av olika målkonflikter som ständigt
finns i samhällsutvecklingen. Ofta kommer säkerhets- och beredskapsfrågor in
efter eller sent i olika processer och när olika politikområden utvecklas.
Exempelvis finns det idag inga krav på att särskilt beakta dessa frågor i statliga
utredningar som det gör för exempelvis jämställdhet etc. Enligt 15§ i
Kommittéförordningen (1998:1474) ska en utredning alltid bedöma om
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förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen.
Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar
av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller
villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan
kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.

6.3 Försvarsmaktens roll och uppgifter inför,
under och efter allvarliga fredstida kriser
Försvarsmakten är en viktig aktör inom samhällets krisberedskap men ingår
bara delvis i systemet. Försvarsmaktens stöd till civila myndigheter vid olyckor
och kriser är reglerad till viss del. Fokus ligger på möjligheterna att lämna akut
stöd vid räddningsinsats, terrorattentat eller annan händelse. Samtidigt finns
det för civila myndigheter ett omfattande förebyggande och förberedande
arbete i enlighet med förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap som Försvarmakten inte formellt kan delta i. Idag är
Försvarsmakten adjungerad i vissa samverkansområden men har inte något
särskilt ansvar för krisberedskapen i likhet med de drygt 40 andra civila
myndigheterna. Arbetet med försvarsplaneringen inför höjd beredskap visar
också på behovet av att Försvarsmakten mer formellt ingår i det system som
ska hantera olika former av allvarliga kriser som kanske också på sikt kan
utvecklas till ett angrepp på landet eller i vårt närområde.

6.4 Konsekvenser för området samhällsskydd
och beredskap av den norska
22-juli kommissionen
Den 13 augusti presenterade den norska 22-julikommissionen sin rapport om
händelserna i Oslo och Utöya. MSB har i ett pressmeddelande uppmanat
svenska myndigheter och andra aktörer med samhällsviktiga funktioner att
dessa läser kommissionens rapport med ögon öppna för generella lärdomar.
MSB gör en analys av innehållet i rapporten, med syfte att kunna använda
erfarenheterna i det pågående arbetet att utveckla samhällsskydd och
beredskap för hela det svenska samhället.

6.5 Den fortsatta konceptutvecklingen av ett
modernt civilt försvar
I bilaga 8.2 återfinns MSB:s strategi för civilt försvar. Arbetet med
konceptutvecklingen pågår och det kan i detta arbete framkomma viktiga
frågor och iakttagelser som kan vara viktiga för det fortsatta arbetet inom
Försvarsberedningen.
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