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I det följande utvecklar jag motiven till 
att ett litet krisledningssekretariat bör 
inrättas i regeringskansliet som stöd-

funktion till regeringen och placeras vid 
statsrådsberedningen. 

Nu senast tsunamikatastrofen och i viss 
mån den svåra stormen över Sydsverige 
har visat på brister i den nationella kris-
ledningsförmågan. Bristerna förefaller i 
huvudsak kunna hänföras till regeringens 
hantering, medan de viktigaste myndig-
heterna (främst inom räddningstjänst, 
sjukvård och polis) tycks ha skött sina 
sektorvisa uppgifter i stort sett tillfreds-
ställande. Hur kan mot den bakgrunden 
regeringens krisledning förbättras, och 
vilka är hindren på vägen?

Jag bygger mina synpunkter i det föl-
jande på dels iakttagelser från hanteringen 
av tsunamikatastrofen och i viss mån 
stormkatastrofen nyligen, dels en direkt 
egen befattning inom regeringskansliet 
med en hotande kris hösten 2001, nämli-

gen de s k mjältbrandhändelserna. Vid den 
sistnämnda krisen överhopades Sverige 
– liksom många andra länder – av en 
mängd försändelser som mer eller mindre 
explicit uppgavs innehålla mjältbrandsspo-
rer. Hade hoten varit verkliga, skulle sam-
hället ha stått inför mycket stora problem. 
Att så inte visade sig vara fallet minskar 
inte värdet av de erfarenheter som kunde 
dras, eller hade kunnat dras, om den na-
tionella krishanteringen, inom regeringen 
och regeringskansliet, inom ett stort antal 
operativa och andra myndigheter inom 
landsting, kommuner och stat samt i gräns-
snitten mellan dem alla.

Regeringens roll
Nuvarande svenska förvaltningspraxis 
innebär att regeringen endast undantags-
vis styr enskilda insatser från de statliga 
myndigheterna. Statens myndigheter är un-
derställda regeringen men åtnjuter sålunda 
enligt flerhundraårig praxis ett stort mått av 
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självständighet i den löpande verksamhe-
ten. Regeringens styrning utövas i stället 
främst genom den årliga budgetprocessen 
och via principiellt hållna riktlinjer. Reger-
ingskansliets organisation är anpassad för 
en sådan styrning. Därför har förberedda 
funktioner för snabb, allsidig lägesanalys 
och för övergripande operativa beslut i 
huvudsak saknats. Propåer från flera ut-
redningar om åtgärder har hittills avvisats. 
Det bör samtidigt noteras att dessa propåer 
varit idéskisser snarare än genomarbetade 
förslag.

En annan viktig utgångspunkt är den 
grundlagsfästa rollfördelningen mellan 
regeringen och kommuner/landsting. Den 
kommunala (inkl landstingsrelaterade) 
verksamheten är självständig från staten 
enligt regeringsformen. Här måste en 
övergripande ledning från regeringens 
sida väsentligen bygga på frivillighet och 
insedda gemensamma intressen. 

Vid större akuta kriser eller krishot är 
det samtidigt närmast ofrånkomligt att re-
geringen agerar, något som också framgått 
av samtliga större händelser under senare 
år. Ett grundläggande skäl är att allmänhe-
ten, och som dess talesmän media, ställer 
krav på överblick, bedömningar och kon-
kreta åtgärder från regeringens sida. Ett 
ytterligare skäl för akuta regeringsåtgär-
der är pengar. Myndigheternas anslag är 
– på vanligtvis goda grunder – uppdelade 
på olika ändamålsposter. Redan en om-
disposition mellan dessa kräver normalt 
ett regeringsmedgivande. Dessutom kan 
krisingripanden handla om stora utgifter 
i förhållande till den ordinarie verksam-

heten. Få myndighetschefer skulle våga 
risken att sätta in stora resurser i samband 
med en katastrof utan att regeringen lovat 
avdela särskilda medel. Risken är annars 
stor att man blir sittande med Svarte Pet-
ter, när det akuta katastrofskedet är slut 
och räkningarna skall betalas.

Slutligen är regeringen den enda instans 
som kan utöva en övergripande nationell 
samordnarroll. Närmast utan undantag 
är erfarenheten från stora kriser att de 
enskilda myndigheterna fungerar väl, 
samtidigt som samordningen i gränserna 
mellan samhällssektorer eller mellan myn-
digheter kan vara problematisk eller i varje 
fall trögstartad. Vid tsunamikatastrofen 
erfordrades insatser i synnerhet från 
räddningstjänst, sjukvård, polis, UD:s 
konsulära verksamhet samt kommunal 
social- och skolverksamhet. Glappet mel-
lan några av myndighetsfunktionerna var 
tydligt, inte minst då mellan UD (främst 
i sin myndighetsroll) och polis. De lokala 
insatserna i stormfallet tycks ha kommit 
igång snabbt och kunde då bygga bl a på 
de senaste årens av Krisberedskapsmyn-
digheten, KBM, initierade utvecklingsar-
bete när det gäller fredstida krishantering. 
Om det också fanns ett behov av en mera 
storskalig, sektorövergripande ledning 
över länsgränserna återstår att värdera. 
Sådan ledningsförmåga förefaller hur som 
helst vara en bristvara sedan civilbefälha-
varfunktionen avskaffades för nu åtskilliga 
år sedan. (Civilbefälhavarna var formellt 
ett ledningsorgan för krigsbruk men 
kunde sannolikt ha utövat en informell 
samordning även vid fredskatastrofer.) I 



67

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20052-2005

mjältbrandsfallet behövde inte minst olika 
statliga sektorers verksamhet samordnas. 
Bl a uppstod ett ändamålsenligt samarbete 
mellan polis och försvarsmakt till en del 
först genom externa initiativ. Den enda 
instans som i dagsläget kan utöva sådan 
tvärsektoriell, nationell/regional samord-
ning är alltså regeringen.

Hur organisera krisstödet?
Hur bör då regeringens krishanterings-
funktioner vidareutvecklas? En utgångs-
punkt bör vara att ansvaret för att styra 
riket – enligt regeringsformen – givetvis 
åvilar regeringen och ingen annan. De 
tankar som ibland figurerat i en tidigare 
debatt om en ”särskild” krisledning vid si-
dan av den ”vanliga” regeringen bör alltså 
avvisas med skärpa. De ryms inte inom 
de grundläggande principerna för offent-
lig förvaltning och är heller inte praktiskt 
realistiska. Vad det i stället handlar om 
är att ge regeringen ett bättre stöd, i det 
följande kallat krissekretariat, för att lösa 
operativa uppgifter i brådskande lägen. 
En sådant krissekretariat bör som jag ser 
det ha två huvuddelar:

• en läges- och analysdel,
• en operativ del.

Läges- och analysfunktionen skall ha ka-
pacitet att snabbt inhämta grunddata om 
aktuella skeenden. Huvudproblemet lig-
ger emellertid oftast inte i tillgången till 
sådana data, utan i tolkningen av dem, 
den andra viktiga deluppgiften. Vad kan 
det innebära att ett jordskalv under havs-
bottnen har en magnitud på Richterskalan 

överstigande 8,5?  För goda bedömningar 
krävs nära samverkan med expertmyn-
digheter och fristående experter.

Vid avsiktliga, aktörsgenererade händel-
ser tillkommer ett särskilt element i läges- 
och analysdelen, nämligen främst polisiär 
och militär och oftast hemlig underrättelse-
verksamhet. Vid naturkatastrofer etc spe-
lar sådana hemliga underrättelser däremot 
rimligen en underordnad roll.

Den operativa funktionen bör ha som 
uppgift att vara väl förtrogen med de 
viktigaste operativa myndigheternas ”in-
satskultur” och insatsförutsättningar, att 
följa deras ”spontana” åtgärder i en given 
krissituation, att hålla nära kontakt med 
kommuner och landsting, att kontrollera 
att ekonomiska resurser finns, att särskilt 
bevaka gränssnittet mellan myndigheter 
(exempelvis UD/polisen enligt ovan) och 
att föreslå regeringen kompletterande åt-
gärder om svagheter noteras.

Läges/analysdelen och den operativa 
delen av krissekretariatet bör ha en tät 
samverkan men ändå hållas något åtskil-
da, eftersom respektive kulturer är mycket 
artskilda och läges/analysdelens oberoen-
de har ett viktigt egenvärde. Många goda 
organisationsidéer bör för övrigt kunna 
hämtas från Storbritannien.

Krissekretariat med liten kärna + 
flexibel förstärkning 
Med tanke på det breda spektrum av möj-
liga händelser – olika typer av naturka-
tastrofer, tekniska haverier, oavsiktliga 
eller avsiktliga NBC-händelser, andra ter-
roristhandlingar, gisslansituationer, krigs-
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handlingar, från långt utomlands till inri-
kes – är det nära nog orealistiskt att bygga 
upp en fast anställd täckande kompetens 
inom krissekretariatet. Vida bättre ter sig 
då en lösning med en liten kärna och där-
utöver en ”flexibel geometri” av experter 
från de relevanta operativa myndigheter-
na, experter som kallas in alltefter behov. 
Det förtjänar att nämnas i sammanhanget 
att flera av de viktigaste myndigheterna 
– exempelvis inom NBC-området – redan 
idag upprätthåller en beredskap som med-
ger en snabb inkallelse av expertis.

Med en sådan lösning undviks också 
det ”tomgångsproblem” som skulle bli 
en allvarlig svårighet för en större, fast 
organisation. Eftersom katastrofer som 
berör Sverige erfarenhetsmässigt inträffar 
relativt sällan och inte ens en ambitiöst 
utformad övningsverksamhet rimligen 
kan utgöra en fulltidssyssla i längden, 
skulle för en större fast organisation efter 
hand uppstå ett läge där denna måste ges 
kompletterande arbetsuppgifter, och då 
förmodligen ganska artificiella sådana. 
Därtill kan en organisation i tomgång i 
längden visa sig föga attraktiv som ar-
betsplats, med följd att bemanningen kan 
bli påtagligt B-lagsbetonad.  

Det är naturligtvis svårt att utan en in-
trängande analys beräkna omfattningen av 
den lilla kärnan. I min föreställningsvärld 
handlar det hur som helst om mindre än 
tio personer, kanske bara om hälften. Hu-
vuduppgiften under normalförhållanden 
bör vara att etablera lämpliga system för 
informationsinhämtning, att analysera 
tänkbara krisförlopp och de lämpliga mot-
åtgärderna samt att upprätta och vidareut-

veckla expertnätverket och kontaktnäten 
med de viktigaste departementens och 
myndigheternas ledningar. Allt detta bör 
lämpligen ske med stöd av en återkom-
mande övningsverksamhet, där kärnan 
och experterna själva bör kunna svara för 
mycket av övningsupplägget men också 
bör avropa medverkan från annat håll.

Statsrådsberedningen den själv-
klara platsen
Att krissekretariatet organisatoriskt bör 
knytas till statsrådsberedningen är för mig 
liksom för flera andra debattörer närmast 
en självklarhet. Varje annan placering, 
exempelvis vid försvars- eller justitiede-
partementet, skulle nämligen enligt min 
praktiska erfarenhet allvarligt begränsa 
möjligheterna till effektiv tvärsektoriell 
samordning. Skälet är främst de faktiskt 
existerande, hårt hävdade revirgränserna 
mellan viktiga departement. Dessa var 
exempelvis tydligt märkbara i samband 
med mjältbrandshändelserna.

En sådant litet krissekretariat med till-
växtmöjligheter, placerat vid statsrådsbe-
redningen, bör ha goda förutsättningar att 
uppfattas som relevant även långsiktigt. 
Detta är en grundförutsättning för att det 
både i närtid och på sikt ska kunna fylla sin 
stödfunktion – regeringskansliet är annars 
fullt av ambitiöst lanserade, men efter hand 
avsomnade arbetsgrupper och liknande. 
Vidare ter sig det lilla sekretariatets pro-
blem med kompetensförsörjning (relativt 
sett) begränsat. Slutligen är det skisserade 
sekretariatet en i sammanhanget resurssnål 
lösning.
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Summary 

The author, a retired Swedish MoD civil 
servant, argues that the present CM sys-
tem within the Government Offices re-
quires some improvement in the light of 
such catastrophes as the recent tsunami, 
the almost simultaneous blizzard in the 
south of Sweden, and the (hoax) anthrax 
threats in 2001.

Sweden’s constitutional tradition is 
such that the Government interferes only 
rarely with the daily operations of its public 
authorities. Therefore, the preparedness 
for supplying Government guidance in an 
acute national crisis is at present limited.

The author proposes the establishment of 
a small CM secretariat within the Cabinet 
Office to meet these needs. The CMS 
should have an advisory role with respect 
to the PM and his Cabinet Ministers and 

should include one forum for information 
gathering and analysis, a second forum 
aimed at operational matters. The UK 
seems to have a great deal of valuable 
experience when it comes to organising 
such structures.

It is further argued that the CMS can in 
no way comprise, on a permanent basis, 
all the competences needed for every 
conceivable crisis. Instead, a small core 
is suggested, with the one main task of 
creating/maintaining networks to relevant 
competence centres within and outside 
Sweden. Such a secretariat should possess 
the relevant qualifications to ensure its suc-
cess, also in the long run, in dealing with 
possible major crises directly affecting 
Sweden.  

Crisis Control Structures within Sweden’s Government      
Offices – Needs, Potential, Challenges

by Director General Nils Gyldén, DTech


