
 

 

 
 
 
Krissamverkan Västra Götaland 2016, tema: 
Nytt säkerhetsläge – ny totalförsvarsplanering  
Hur ser dagens säkerhetspolitiska läge ut? Vilka hot kan riktas mot vårt samhälle, idag och 
imorgon? Hur kan vi öka vår beredskap för påverkanskampanjer från främmande makt? Det var 
frågor som lyftes under konferensen Krissamverkan Västra Götaland den 15 december 2016.    
 
Närmare 300 personer samlades på Svenska Mässan i Göteborg för Länsstyrelsens årliga 
krissamverkanskonferens. Dagen inleddes av landshövding Lars Bäckström som gjorde en personlig 
tillbakablick på totalförsvarsfrågan. Annika Nordgren Christensen, försvars- och säkerhetspolitisk 
expert, guidade sedan deltagarna genom dagen i rollen som moderator.    
 
Talarfältet bestod av författaren och historikern Wilhelm Agrell, statssekreterare Jan Salestrand, 
journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius, försvarsforskaren Peter Matsson, 
överstelöjtnant Hans Håkansson och senioranalytiker Dominik Swiecicki.  
 
Bland konferensdeltagarna fanns politiker i kommunens krisledningsnämnd, kommunchefer, 
säkerhetssamordnare, kommunikatörer samt företrädare för räddningstjänst, Västra 
Götalandsregionen, polis, Kustbevakning, Försvarsmakten, Trafikverket, Civilförsvarsförbundet och 
andra samhällsviktiga aktörer i länet. 
 
Den 16 december fortsatte säkerhetssamordnarna med ett eget program. De diskuterade bland 
annat civilförsvarsfrågan utifrån ett kommunalt och regionalt perspektiv. Det bjöds också på goda 
exempel på det säkerhets- och krisberedskapsarbete som pågår ute i kommunerna. 
 
På följande sidor kan du läsa några korta referat av presentationer vid huvudkonferensen den 15 
december.  
 
  



 

 

 
Malcolm Dixelius 
”Ryssland” 
Journalist, författare och Rysslandskännare 
 

 
 
Gav oss en inblick i rysk politik och rysk omvärldsanalys. Är den ryska politiken så aggressiv som vi 
uppfattar den? Hur ska vi egentligen tolka Ryssland? Och hur tolkar Ryssland sin omvärld? 
 
Mycket handlar om geopolitik, konstaterar Dixelius. Om vunnen mark och förlorad mark. Och om 
hotet från omvärlden. Den ryska uppfattningen är att Ryssland alltid blir angripet av utländsk makt. 
Det vittnar en mängd historiska slag om. Den här uppfattningen formar Ryssland som nation. 
 
Det finns en utbredd känsla av att omvärlden vill tvinga på Ryssland ett värdesystem som inte 
ryssarna delar. Västerlandet är också svekfullt. Det visar inte minst senare års händelser i Kosovo, 
Libyen och Ukraina. 
 
Men rysk aggression då? Hur ser ryssarna på annekteringen av Krim och kriget i östra Ukraina? 
Helt annorlunda, är svaret. Krim har alltid uppfattats som en del av Ryssland. Att se Krim tillhöra ett 
annat land (Ukraina) är (eller snarare var) ett sår i den ryska folksjälen. Och i östra Ukraina försvaras 
enbart den ryska befolkningen, enligt rysk logik. 
 
 
 

 
  



 

 

 
Wilhelm Agrell 
”Kalla kriget, nu och då” 
Författare och historiker med inriktning på freds- och konfliktforskning 
 

 
 
Vi befinner oss i en osäker tid. Elefanten (USA) och björnen (Ryssland) tycks för en gångs skull dansa 
ihop. Vad betyder det? Riskerar världen att på nytt delas in i intressesfärer? En modern variant på 
1939 års Molotov-Ribbentrop-pakt? Och hur hamnade vi här, egentligen? 
 
Vi måste förstå bakgrunden för att kunna tolka vår nutid, säger Agrell. Vi börjar i det kalla kriget. 
 
1945 - 1989. Det kalla kriget. 
En tid av krigshot, kärnvapenrädslor, avskräckning och kapprustning. En osäker tid, men också en tid 
med en cementerad säkerhetsordning. Det svenska försvaret handlade i mångt om mycket ett 
totalförsvar. Om kriget kommer. Medborgarna hade ganska klara uppgifter. 
 
1989 - 1992. Murens fall. 
Kartorna ritas plötsligt om. Vi ser på kort tid en tysk återförening och Sovjetunionens kollaps. 
 
1991 - 2014. Den europeiska integrationens säkerhetsordning. 
Nu är EU-projektet Europas gemensamma motor. EU handlar om säkerhetsgemenskap och 
avrustningar. Samtidigt faller Balkan sönder, Maastricht-avtalet skakar om EU i sina tidigare 
grundvalar och freden visar sig stå på en bräcklig grund. 
Sverige går vid den här tiden från totalförsvar till time-out. Försvaret tycks oss otidsenligt och 
onödigt. Vi lämnar kriget och talar enbart om krishantering. Reduktionen av försvarsmakten sker 
utan någon ordentlig analys. Ingen var intresserad. Eller åtminstone väldigt få. 
 
 
 
 
 



 

 

2001. Elfteseptember-attackerna 
New York attackeras den 11 september 2001. Terroristhotet blir en ny konfliktaxel, fjärran från det 
gamla öst och väst. Kosovo blir också ett första slag mot FN:s legitimitet. Ryssland känner sig överkört 
och det kommer att få konsekvenser. 
 
2008 - idag. Den europeiska desintegrationens säkerhetsordning. 
Vi befinner oss i eurokris, extremhöger och Brexit. Ett inre sönderfall som banar väg för geopolitikens 
återkomst. Också i svenskt medvetande. Vi ser Ryssland gå in och med militärmakt besätta (delar av) 
Georgien. Ryssland fortsätter med att annektera Krim och stötta ett krig i östra Ukraina. 
Nu börjar Sverige förstå att vi befinner oss i ett nytt säkerhetsläge. Våldet är tillbaka. 
År 2015 domineras av flyktingsituationen. En händelse som fullkomligt slår sönder bilden av att EU 
kan hantera yttre påfrestningar med gemensamma beslut. Murarna byggs upp igen. 
 
Peter Mattsson 
”Vad kan vi vänta oss?” 
Forskare vid Försvarshögskolan, militärvetenskapliga institutionen 
 

 
 
Pratade om läget i Ryssland, rysk försvarsförmåga och vad vi kan förvänta oss. 
 
Ryssland är ett helt annat land. Det ska vi ha klart för oss. Det krävs ett öppet sinnelag för att vi ska 
kunna förstå hotet från öster. Vi måste förstå att rysk civilisationsvärdering har sitt ursprung i rysk 
konservatism. En konservatism som byggs genom kyrkor, traditioner, idéer, historia och 
stormaktsstatus. Det är moral, mod och uthållighet. Alltså väl skilt från Västerlandets förflackning, 
enligt rysk logik. 
 
Men Ryssland är också ett land med en minskande befolkning. Ett land som känner sig hotat. 
 
 
 



 

 

Det ryska försvaret har god offensiv kapacitet, konstaterar Mattsson. De konventionella ryska vapnen 
har allt längre räckvidd, allt större precision och är allt mer dödliga. Ryska vapen når idag hela Finland 
från ryskt territorium. 
 
Ryssland arbetar också med den nya tidens krig. Ett sorts gråzonsförfarande. Det handlar om att 
skapa gynnsamma förutsättningar för ett angrepp. Alltså att försvaga ett samhälle, vilseleda, skapa 
osäkerhet, få nyckelpersoner att svika sitt land, att destabilisera samhället (exempelvis genom att 
militärt försörja grupperingar i no-go-zones) och successivt isolera landet. Först därefter kan det bli 
aktuellt med ett militärt angrepp. 
 
Sverige var förr duktigt i totalförsvarets konst. Nu måste vi lära om och lära nytt. Det kräver övning, 
övning och åter övning för att klara oss när samhället under en tid tappar sina vitala funktioner. 
Vi är för tillfället mycket sårbara. Vårt samhälle är svårt eftersatt när det gäller en rad funktioner – 
exempelvis försvar och sjukvård. Nåt måste göras, här och nu. 
 
Jan Salestrand 
”Dagens säkerhetspolitiska läge” 
Statssekreterare vid Försvarsdepartementet 
 

 
 
Försvarsbeslutet 2016-20 präglas av de senaste årens händelser i Georgien, Syrien och Ukraina. 
Händelser som visar att Ryssland är beredda att använda militär styrka för att nå sina strategiska mål. 
 
Vi kan inte utesluta militära åtgärder i vårt närområde. Vi kan följaktligen bli direkt eller indirekt 
påverkade. Därför måste vi förstärka vår militära förmåga och återskapa vårt totalförsvar. Vi måste 
också fördjupa våra internationella relationer. Det gäller inte minst det nordiska försvaret. 
 



 

 

Vi ska nu återbygga ett totalförsvar värt namnet. Men det kommer att ta tid. Det krävs struktur, 
organisation, personal och pengar. 
 
Vi ska också titta på vårt psykologiska försvar. Vad finns kvar och vad behöver tillföras? En sak är 
säker – vi är redan utsatta för propaganda och desinformation. 
 
Regeringen har därför delat ut tre centrala och sammanhängande uppdrag inom 
totalförsvarsplanering. 
 
De tre uppdragen: 
 

1. Utarbeta en ny grundsyn för totalförsvarsplanering. 
2. Aktivera totalförsvarsplanering och redovisa arbetsläget. Gäller civila myndigheter. 
3. Vilket behov har försvarsmakten av civila samhället i händelse av krig? Förnödenheter, 

sjukvård, transporter och så vidare. Försvarsmakten och MSB söker tillsammans svaren. 
 
Hans Håkansson 
”Berättelser från Gotland” 
Överstelöjtnant, leder hemvärnet på Gotland 
 

 
 
Berättade om den tveksamma erfarenheten av att ha blivit en del av rysk propaganda. Hemvärnet 
och Länsstyrelsen på Gotland fick besök av en rysk reporter. Mötet resulterade i något helt annat än 
förutsett. Kartor med naturreservat blev kartor över NATO-trupper. Färjor blev NATO-övningar. Det 
hela klipptes ihop till ett inslag i en rysk TV-show. Håkanssons medskick var att alltid fundera över 
vad ett medieinslag kan användas för.  
 
Vad händer på Gotland nu? Jo, mycket. ÖB har beslutat om flera övningar, permanent militär 
närvaro, militär ledning och tidigareläggning av stridsgrupp till Gotland. Det är givetvis följden av en 
försämrad säkerhetspolitisk situation i närområdet. Senare tiders ryska rörelser, i allt väsentligt. 
 
 



 

 

 
Dominik Swiecicki 
”Påverkanskampanjer” 
Senioranalytiker på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
 

 
 
Falsk nyhetsfabrikation är idag en het fråga. Vi utsätts ständigt för vilseledande och oriktig 
information från främmande makter. Den främmande makten behöver inte vara ett land. Det kan 
också vara en organisation (exempelvis Daesh). Den gemensamma nämnaren är att erodera vårt 
förtroende för institutioner och underminera sanningen. 
 
Dessvärre springer lögnen alltid fortare än sanningen. Vi måste ständigt vara beredda. Och snabba. Vi 
måste därför arbeta med folkbildning, källkritik och kritiskt tänkande. Inte minst en uppgift för 
skolan. 
 
Foto: Misak Nalbandian 
Vid frågor: Eija Suhonen, Länsstyrelsens samhällsavdelning. 
 

 
 
 
 

 

Krissamverkan Västra Götaland är en återkommande konferens arrangerad av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län som har i uppdrag att följa upp, stötta och stärka länets krisberedskap. Årets 
konferens hade temat ”Nytt säkerhetsläge – nytt totalförsvar” och genomfördes 15 december på 
Gothia Towers i Göteborg. Närmare 300 personer från kommuner, myndigheter och andra 
samhällsviktiga aktörer i länet deltog.  
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