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Hva er sikkerhet?

• En tilstand, noe er sikkert

• En prosess, gjøre noe sikkert (sikring, forsterkning, avskrekking, 
beroligelse, osv.)

• Sikkerhet er subjektivt. Intet objektivt mål på når man er trygg. 
• Mye politi i gatene kan skape utrygghet.  

• Trusselbildet endres. Må tolkes og forstås. Noen antatte trusler 
vektlegges mer enn andre (terror vs trafikkdød).

• Sikkerhetisering: noe løftes ut av vanlig politikk og behandles som 
noe ekstraordinært. Vellykket om «alle» er enige. 

• Sikkerhet er derfor dypt politisk i sin natur: både tolkning av 
trusler og valg av mottiltak krever avveininger



Dagens sikkerhetspolitiske situasjon

LTP:

• Stormaktsrivalisering

• Regelbasert verdensorden under press 

• Raskere teknologisk utvikling. Digitalisering

• Bredere og mer sammensatt virkemiddelbruk. 
«Weaponization» 







Hva er sammensatte trusler? 



Modell for sammensatte trusler



LTP: Statssikkerheten utfordres bredere 

• Statlige og ikke-statlige aktørers bruk av sammensatte 
virkemidler kan påføre en motpart flere samtidige 
dilemmaer. 

• Kan være rettet mot samfunnssikkerhetsmål, men i 
realiteten ha alvorlige implikasjoner for statssikkerheten. 

• Krever tverrsektoriell situasjonsforståelse og bred nasjonal 
koordinering og ansvarsdeling. 



Kilder: CSIS, The Independent, Nettavisen, NBC, BBC









Oppsummert:

• Trusselvurderingene tilsier at vi er i 
konkurranse/konfrontasjon stadiet

• Sikkerhet må tenkes i hele konfliktspekteret, ikke kun som 
enkeltstående hendelser

• Villede/ondsinnede handlinger kan komme i alle domener

• Slike handlinger trenger ikke være kinetiske

• Mange småskala-operasjoner kan samlet ha like stor effekt 
som et angrep (salami-slizing)



Konklusjoner: Betydning for nasjonal sikkerhet

• Sammensatte trusler med mange virkemidler krever at man 
tenker sikkerhet bredt: 
• Mennesker: informasjon, påvirkning, feilvurderinger

• Organisasjon: forebygging, resiliens, hendelseshåndtering

• Kritisk infrastruktur: strøm, vann, IKT

• Fysisk sikring med tanke på hele spekteret: fra håndvåpen til tyngre 
våpen til bomber og missiler.

• Sikkerhet er politisk: trusselvurdering, tiltak og økonomi må 
diskuteres åpent.
• Hvilke trusler skal vektlegges? 

• Hvilke mottiltak skal prioriteres og hvorfor? 

• Hvordan gjøres det i praksis?



Betydning for nasjonal sikkerhet, forts.

• Om sikkerhetsbeslutninger kun tas i lukkede rom er faren 
stor for at «sikkerhetsinflasjon», «alt» sikkerhetiseres uten 
ende

• Mangel på åpenhet kan også gjøre at man blir for smal og 
forbereder seg på «forrige krig».

• Når man sikrer noe, oppgir man samtidig noe annet. 

• Sikkerhet er derfor et samfunnsspørsmål og må diskuteres 
åpent 

• «Krig er for viktig til å overlates til generaler»




