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Att hålla festtal är en utmaning. 
Särskilt om festföremålet är fyllt 
av pampiga traditioner och fest-

talaren är en enkel civil ämbetsman.
Men när jag såg programmet för kvällen, 

föll ändå allt på plats. Vilket smart upplägg, 
fyllt av pedagogiska möjligheter! Vilken 
framsynt planering!

För här står jag nu som akademiledamot 
och generaldirektör för Krisberedskaps-
myndigheten och ska tala om framtidens 
krisberedskap. Placerad direkt efter 
”Krigsarkivets marsch” och direkt före 
”Under blågul fana”.

Frågorna kommer ju av sig själv: Vilka 
delar av dagens krisberedskap bör vi av-
veckla och arkivera? Och hur ser framti-
dens blågula fana ut, när vi ser på den med 
krisberedskapsglasögon? Är det verkligen 
den svenska fanan med korset? Eller är 
det kanske snarare under EU:s blågula, 
stjärnprydda flagga som framtidens kris-
beredskap finns?

Låt oss ta Krigsarkivet först. Krigspla-
neringen har vi faktiskt i stor utsträckning 
avvecklat när det gäller samhällets samlade 
beredskap. Den samlade bedömningen från 

Framtidens krisberedskap – utmaningar och 
möjligheter

såväl sakexperter som politiker är att det 
inte finns någon risk för ett väpnat militärt 
angrepp mot Sverige från en annan stat 
under den närmaste tioårsperioden.

Därför har vi sedan flera år satt den civila 
delen av totalförsvaret på sparlåga och i 
praktiken arkiverat verksamheten. Natur-
ligtvis ska vi – om den säkerhetspolitiska 
situationen förändras – kunna plocka fram 
den ur arkivgömmorna, damma av den, 
anpassa den till en ny verklighet och bygga 
upp en beredskap även för kriget. Men 
fokus för dagens och morgondagens kris-
beredskap ligger inom andra områden.

Detta är en mental omställning som 
många – kanske även några av Krigsveten-
skapsakademiens ledamöter – fortfarande 
kan ha lite svårt att acceptera. Man vill 
lösa dagens och morgondagens problem 
med gårdagens metoder. Civilbefälhavare, 
krigslagar, totalförsvar. Och så vidare.

Jag kan försäkra er att den vägen är 
stängd. Frågan är prövad och valet är gjort. 
Krigsarkivet.

Terrorism. Smitta. Naturkatastrofer. IT-
attacker. De hot och risker som vi nu står 
inför måste mötas med det vanliga fredstida 

Anförande vid KKrVA:s högtidssammankomst den 11 november 
2005 av generaldirektör Ann-Louise Eksborg
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samhället som grund. Det är våra vanliga 
kommuner, landsting, poliser, civila myn-
digheter, företag och organisationer som 
kommer att få ta den första smällen och 
bära det direkta ansvaret om och när krisen 
inträffar. Och det är vår vanliga regering 
och vår vanliga riksdag som kommer att 
ge den politiska inriktningen och som får 
hantera de politiska konsekvenserna.

Och det kommer att ske med den vanliga 
fredstida lagstiftningen som grund.

Kommer detta verkligen att fungera?
Jag skulle vilja ge två svar på den frå-

gan: 
Det ena svaret är: Nej, det kommer inte 

att fungera av sig självt. 
Det andra svaret är: Ja, detta kan fung-

era alldeles utmärkt om vi på ett framsynt 
och konsekvent sätt utvecklar samhällets 
krisberedskap.

* 

Vad är det då som måste göras?
För det första måste vi se till att alla 

ansvariga utvecklar sin förmåga. Det 
handlar om den operativa förmågan hos 
polis, räddningstjänst, akutsjukvård. Men 
också om den mer övergripande krishan-
teringsförmågan hos samhället i övrigt: 
kommuner, landsting, länsstyrelser, centr-
ala myndigheter, regering, riksdag. Med 
övergripande krishanteringsförmåga me-
nar jag förmåga att snabbt komma igång, 
besluts- och ledningsförmåga, förmåga 
till samverkan – även med näringslivet 
och med frivilliga – och förmåga att ge 
drabbade, medier och allmänheten snabb, 

korrekt och relevant information.
Det här låter kanske abstrakt. Men den 

här övergripande förmågan är faktiskt 
grunden för att den operativa verksamhe-
ten ska fungera. Det handlar om strategiska 
beslut, inriktningar och prioriteringar.

Här krävs utbildning och – inte minst 
– övning. Detta är ett område där vi måste 
höja ambitionsnivån. Alla måste öva mer 
– både enskilt och tillsammans. 

Även om vi blir bättre och bättre, har vi 
en bit kvar innan vi kan skryta med att sam-
verkan och samarbete mellan ansvariga 
myndigheter fungerar optimalt. Bristerna 
är kanske tydligast på central nivå, där 
vi har en starkt sektoriserad statsförvalt-
ning, men min uppfattning är att det krävs 
förbättringar även på den regionala och 
lokala nivån.

En förbättrad förmåga kräver också 
tekniskt stöd. RAKEL-systemet byggs 
nu ut som ett gemensamt radiokommuni-
kationssystem för polis, räddningstjänst 
och sjukvård. Webbaserade lösningar på 
Internet skapas för informationsutbyte och 
samordning av informationsinsatser. Och 
blickar vi längre framåt, kan vi se betyd-
ligt mer avancerade tekniska lösningar, 
som kan göra att alla aktörer i samhället 
snabbt får en gemensam lägesuppfattning 
vid en kris.

För det andra måste vi fundera över vilka 
förstärkningsresurser som kan behövas och 
hur vi kan göra dessa snabbt gripbara. 

Det kan handla om personal från frivil-
ligorganisationer, om materiel som kan 
tillhandahållas centralt, om en ny bered-
skapspolis anpassad efter dagens hotbild.
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Försvarsmakten är naturligtvis också 
en viktig förstärkningsresurs, både med 
personal och med materiel. Nu ligger också 
ett förslag på regeringens bord om hur 
Försvarsmakten ska kunna stödja polisen 
vid allvarlig terrorism. Det är ett enkelt och 
bra förslag, men det krävs mycket arbete 
hos de inblandade myndigheterna för att 
det ska kunna bli verklighet.

För det tredje måste vi säkerställa att 
det finns legala förutsättningar att bedriva 
krishanteringen på ett effektivt sätt. Även 
om den vanliga fredstida lagstiftningen är 
grunden kan det behövas kompletteringar 
inom olika områden. Det handlar till ex-
empel om lagen om offentlig upphandling, 
om arbetsmarknadslagstiftning och arbets-
miljöfrågor och om miljöbalken. 

Låt mig ge ett exempel.
I samband med stormen Gudrun konsta-

terade en VA-chef i en småländsk kommun 
att han stod inför ett svårt val. Han hade 
nämligen drabbats av skador på avlopps-
systemet. Skulle han släppa på vattnet till 
kommuninvånarna och bryta mot miljö-
balken, eftersom avloppet inte fungerade 
som det skulle? Eller skulle han låta kom-
muninvånarna bli utan vatten? 

Han valde att låta kommuninvånarna få 
vatten, och det var nog klokt. Men det är 
knappast rimligt att samhället ska kräva av 
honom att han bryter mot lagen i en sådan 
situation. Här bör vi istället hitta lösningar 
som ger möjlighet att bedriva effektiv kris-
hantering inom lagens råmärken.

Den kanske viktigaste och svåraste 
frågan när det gäller de legala förutsätt-
ningarna för krishantering är dock frågan 

om samhällets ledning.
Grunden för samhällets krishantering är 

idag ansvarsprincipen. Den som ansvarar 
för en verksamhet i normala fall har mot-
svarande ansvar vid en kris.

Som ett komplement till ansvarsprinci-
pen har kommunerna, länsstyrelserna och 
regeringen ett geografiskt områdesansvar. 
Det innebär att de ska verka för att samver-
kan kommer till stånd mellan alla inblan-
dade aktörer på lokal, regional och central 
nivå. Men det är ett mjukt koordinerings-
ansvar. De tar inte över ansvar från någon 
annan. Ansvarsprincipen gäller alltså fullt 
ut, med några få mycket specifika undan-
tag, exempelvis inom den medicinska 
katastrofberedskapen, där Socialstyrelsen 
i ett extremt läge kan prioritera resurser 
mellan landstingen.

Själv anser jag att ansvarsprincipen har 
flera positiva sidor, bland annat att den 
uppmuntrar till ett brett ansvarstagande 
i samhället. Men jag anser inte att den är 
helig. Tvärtom tror jag att det kan uppstå 
situationer där det behövs någon som har 
befogenhet att fatta beslut som binder 
även andra.

Några exempel:
Vid många typer av kriser vore det san-

nolikt idealiskt ifall alla berörda myndig-
heter kom igång med sitt arbete ungefär 
samtidigt – som på en gemensam signal.

Därför har Krisberedskapsmyndigheten 
föreslagit regeringen att man inför ett 
system med två beredskapsnivåer – enkelt 
uttryckt ”av” och ”på”. Tanken är att vissa 
i förväg utpekade myndigheter ska ha både 
rättighet och skyldighet att slå larm ifall de 
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bedömer att en kris är under uppsegling. 
När de slår larm, ska de också ha befogen-
het att bestämma vilka andra myndigheter 
som också ska höja sin beredskap, eller 
åtminstone sin förmåga att omedelbart ta 
emot, bearbeta och delge information samt 
fatta beslut.

Ett sådant system skulle vara relativt 
enkelt och inte alltför dyrt. Och vi skulle 
vara fler som kom igång snabbare den dag 
– eller natt, eller helgdag – det verkligen 
blir allvar. Vi skulle naturligtvis också få 
räkna med att ha dragit igång systemet i 
onödan ett antal gånger. Men det skulle det 
vara värt, det är jag övertygad om.

Ett annat område där det kan krävas 
tydligare befogenheter är när man ska 
prioritera hur och var olika resurser 
– exempelvis förstärkningsresurser från 
Försvarsmakten – ska användas. Det var 
ett problem som uppstod i samband med 
Gudrun och där löste man det pragmatiskt 
genom att Länsstyrelsen i Kronobergs län 
fick bedöma hur exempelvis reservkraft-
verken skulle fördelas. Men hur hade det 
fungerat om man inte hade varit eniga om 
den lösningen? Här skulle det sannolikt 
vara bra med en tydligare reglering och 
starkare befogenheter för exempelvis läns-
styrelserna.

På central nivå står regeringen inför en 
valsituation. Ska den vara aktivt involve-
rad i krishanteringen och fatta operativa 
beslut om prioriteringar m m i situationer 
då resurserna är knappa och olika sektorer 
står mot varandra? Eller ska regeringen 
delegera det ansvaret?

Jag tycker att mycket talar för den senare 
lösningen. Bland annat för att skona reger-
ingen, ifall besluten i efterhand visar sig ha 
varit diskutabla eller rentav felaktiga.

Min tanke är att det bör finnas ett litet 
antal i förväg utpekade myndigheter som 
ska kunna fungera som ”lead agency”, el-
ler ”krisledande myndighet”. Det innebär 
att regeringen i en skarp situation ska 
kunna peka på någon av dessa myndig-
heter och besluta att den ska får ett kris-
ledande ansvar, d v s ett samlat ansvar 
för att koordinera hanteringen av krisens 
konsekvenser. 

Det handlar inte om att den krisledande 
myndigheten ska ta över det operativa ar-
betet från andra myndigheter, men väl om 
att den ska kunna göra skarpa avdömningar 
ifall ansvarsförhållandena är oklara, och 
fatta övergripande prioriteringsbeslut ifall 
resurserna är knappa.

Jag bedömer att det skulle vara relativt 
enkelt att reglera detta slags förstärkning 
av krishanteringssystemet. Och jag tror, 
som sagt, att det även ur regeringens 
perspektiv skulle kunna lösa ett och annat 
problem.

Som ni märker anser jag att samhällets 
krisberedskap både kan och bör bli bättre. 
Vi ska däremot inte blicka bakåt och längta 
efter de verktyg vi har lagt i Krigsarkivet. 
Det som istället krävs är som sagt att 
aktörernas förmåga utvecklas, att vi har 
förstärkningsresurser och kan använda 
dem på ett bra sätt, och att lagar och regler 
anpassas så att de på ett bättre sätt stödjer 
fredstida krishantering.
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*
Men nu höll jag nästan på att glömma den 
blågula fanan.

Att kriser inte känner administrativa 
gränser, och exempelvis inte bryr sig om 
hur vi har valt att organisera vår statsför-
valtning, har jag redan berört. Det är ju 
just därför vi behöver samarbeta bättre och 
gärna med stöd av ett bättre regelverk.

Lika sant är förstås att kriser sällan 
känner geografiska gränser. Tsunamin 
drabbade i stort sett hela världen, även om 
det kan kännas fel att tala om den som en 
svensk kris när vårt land drabbades så lite 
i jämförelse med exempelvis Indonesien 
och Sri Lanka. Den storm som vi kallar 
Gudrun drabbade först Storbritannien 
och sedan Danmark, innan den svepte in 
över sydvästra Sverige. Och under hösten 
har vi kunnat följa fågelinfluensan och 
diskussionen om den eventuellt hotande 
pandemin från Asien till Europa, där den 
skakat om och skapat oro i ett stort antal 
länder – även Sverige.

Sett ur ett krisberedskapsperspektiv är 
det tydligt att Sverige inte är en isolerad 
ö, utan att vi är en del av ett samarbete och 
ett sammanhang som blir starkare och star-
kare. Jag talar förstås om den Europeiska 
unionen, EU.

Under de senaste åren har det skett en 
dramatisk utveckling inom EU inom om-
råden som rör samhällets krisberedskap. Vi 

har en ny europeisk smittskyddsmyndighet 
som håller på att byggas upp i Solna. Vi har 
en ny IT-säkerhetsmyndighet i Grekland. 
Vi har en stark solidaritetsdeklaration, som 
gör att vi moraliskt har förbundit oss att 
ställa upp för varandra. Och vi har en ge-
menskapsmekanism som gör att vi snabbt 
kan begära hjälp inom unionen.

Blickar vi framåt ser vi inget stopp 
på den här utvecklingen. Snarare en ac-
celeration. När det gäller exempelvis 
resurser som är kritiska ur ett krisbered-
skapsperspektiv – akutsjukvårdsplatser, 
skyddsmateriel, reservkraft – kanske vi 
om bara några år kommer att sluta tala om 
svensk krisberedskap och istället fokusera 
på våra samlade resurser inom EU. Även 
som beslutsnivå vid en kris förefaller EU 
bli allt mer väsentligt.

Att hänga med i den här utvecklingen 
– och att påverka den – är en stor utmaning. 
Men det är naturligtvis framför allt en möj-
lighet. En möjlighet att lära av varandra, en 
möjlighet att utveckla vår förmåga tillsam-
mans, en möjlighet att bygga en europeisk 
krisberedskap.

Viktor Widqvist, som komponerade 
Sveriges kanske mest kända militärmarsch, 
vrider sig väl i sin grav, när jag säger det 
här: krisberedskapens framtidsfana har 
nog både svenskt kors och europeiska 
stjärnor.

Men den är i alla fall blågul.


