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REDO SKYDDSVÄRT
TRYGGA

VÅGA

Vi är...
STORA
STARKA &
SJÄLVFÖRSÖRJANDE

Vi vet vad som 
ingår i vårt 
samhällskontrakt

Vi värnar om Sverige
och vill engageras oss!

Vi har kunskaperna
till att kunna engagera
oss. Vi kan, vi gör!

kontant
kort Swish

e-krona
till ersättning

Utbildning
Förståelse
Utmana

IDAG VÄGEN FRAMÅT

LICHTENSTEIN

ANDORRA

LUXEMBURG

LICHTENSTEIN

ANDORRA

Totalförsvarsdagen 2019
NÄRINGSLIV OCH MOTSTÅNDSKRAFT ...är totalförsvaret fragmenterat och 

inkomplett, många luckor finns i det 
skydd vi önskar för samhället.

Den 16 oktober 2019 samlade Combitech fler än hundra företrädare för 
näringsliv och myndigheter för en diskussion om hur vi gemensamt kan 
arbeta med att åter bygga ett starkt totalförsvar. Denna canvas samman-
fattar diskussionerna under dagen och är att betrakta som en utgångspunkt 
för fortsatta diskussioner.

Skifte i den svenska 
samhällsstrukturen från det 
o�entliga till det privata

... handlar om att o�entliga aktörer och näringslivet 
tillsammans behöver bygga för täppa till luckorna så 
att vi i en...

FRAGMENTERAT

“Det var länge sedan som jag i 
egenskap av medborgare har 
känt ett större samhällsansvar”

S J U K H U S

Vi vill vara 
med och 

bygga 
resistens 

och 
struktur.

Vi vill 
bidra!

DRIVMEDEL MATAFFÄR VATTEN MATPRODUKTION SKOLA TRANSPORTHur kan vi stödja
totalförsvaret?

Går framåt
i ett rasande
tempo

STATEN Vad kan staten erbjuda 
av beredskapsstöd, ex. 
lån, ersättning e t c?

Näringslivet deltar
ej i TFÖ 2020. Varför?

Vad är konsekvenserna
av utebliven handling?

SÄKERHETSSKYDDSLAGEN

drabbar idag fler än förut.

“Hur påverkar detta
mitt företag?”

Vad innebär det?

Företag i företag i...
konsultbolag

Berörs de jag
jobbar med?

Hur får vi med
oss de som inte
är “frälsta” att
dra åt samma håll?

HEMLIGA UPPGIFTER

Hur kan vi kommunicera
hemliga uppgifter mellan
olika aktörer som skapar
totalförsvaret?

Sv
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e 

AB

Näringsliv

MSB

GLOBALA
AKTÖRER ?

Hur påverkar 
det totalförsvaret

Vi behöver ta många
små steg och agilt 
jobba oss framåt
för att bygga försvaret

SNABBT KOMMA
FRÅN SAMTAL TILL
HANBDLING!

“K-FÖRETAG” IDAG?
KREATIVA LÖSNINGAR

NYCKELAKTÖRER
& relationer

ARENA FÖR SAMVERKAN

VERKTYG LAGER FÖR
BEREDSKAP

HUMANKAPITAL

Spridning av 
humana resurser
från norr till söder

Hur bygger vi och
tar hand om:
- Kunskap
- Förtroende
- Tillit

METODER &
TEKNIKSTÖD

Strukturer för
att jobba
tillsammans

Vi kan inte tvinga
våra anställda att
engagera sig, eller locka
med pengar. Vi måste 
motivera den inre 
drivkraften.

Förberedelser/Utbildning
av människor tar tid. 
Är det bråttom?
Komma igång med vad?

PROAKTIVT ARBETE &
konkreta handlingsplaner
till att närma sig varandra

SAMHÄLLSKUNSKAP
& ENGAGEMANG

Hur
främjas detta?

KOMMUNIKATION
SÄKERSTÄLLA

MED ALLMÄNHETEN

Hur motiverar
vi allmänheten?

Var
beredd

CENTRALT NÄRLINGSLIVSRÅD
för företag att vända sig till?

SKAPA EN
GEMENSAM BILD
AV TOTALFÖRSVARET

BLOCKÖVERSKRIDANDE!?

Gemensam hotbild,
säkerställa att vi
ser samma sak

Sverige som en del 
av ett säkert och 
robust Europa

GRÅZONEN

FRED GRÅZONS-
PROBLEMATIK

KRIG

Personal

säkerhet
Informations-

säkerhet

Fysisk
säkerhet

Säkerhetsskyddsavtal

SÄKERHETSSKYDDSNÄT - HÄNGER IHOP

M
OD

RO
BU
ST

SÄKE
RHET

Vilja

K-företag !?

Vi tar inte vara på de kunskapskällor 
som finns idag för att lära oss, 

t ex människornas livserfarenheter. 

KOMMUNIKATION

DIGITALISERING

Inte enbart 
förlita sig 
på det som 
funkat förr

TILLSAMMANS

LOKAL CENTRAL

LAGEN KAN HANTERA
GRÅZONEN

SAMHÄLLSKONTRAKT

FRAMTID

Försvarsaktörer ges tillräckligt
handlingsutrymme och är inte
bakbundna av lagutrymmet,
oberoende från regeringen

DIGITALT  ANALOGT

BALANS FINNS
mellan framtidens krav
på t ex det digitala med
att analogt robust försvar.

MÅNGA ALTERNATIV
PÅ LÖSNINGAR TILL
PROBLEM
+ KREATIVA LÖSNINGAR

VAD SÄGER
LAGEN?

NÄRINGSLIV

OFFENTLIGA

FÖRSVARSMAKTEN

MEDBORGARE

LEDARSKAP

KRISTISK INFRATSUKTUR
INFRASTRUKTUR
BEVAKNING
SÄKERHETSKYDD

MJUKA MÅL

Hur får vi människor
att komma hit och
vilja vara här?

Cyber-
säkerhet

UTREDNINGAR

OM TOTAL-
FÖRSVARET

Vi vill vara med och
bygga motståndskraft
och struktur

 ... har ett starkt och robust skydd för samhället 
även om det skulle bli krig i Sverige”.

INLEDA

SAMTAL
VILJA ATT 
SAMVERKA

Kroka arm, öva &
planera, ta kloka
beslut

SAMARBETA

Information och kommunikation

Skydd och säkerhet
Finansiella
tjänsterLivsmedel och dricksvatten

Energiförsörjning Hälso- och sjukvård
Transporter

Regleringsbrev särskilt inriktat planeringen mot:

- krigsplacering av nödvändig personal

- planering för stöd till Försvarsmakten under     
höjd beredskap,

-  förmåga till robust och säker samverkan,

-  planering för att kunna verka från alternativ       
och/eller skyddad ledningsplats,

-  översyn av tillämpbarhet och ev. behov av      
ändringar i författningar inom myndighetens      
ansvarsområde.

Information och kommunikation
Skydd och 

säkerhet

Livsmedel 
och dricksvatten

Energiförsörjning Hälso- och 
sjukvårdTransporter


