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HANDLINGAR

Svensk krishantering står i centrum. 
Det belystes av både Katastrof-
kommissionens kritik och vinterns 

KU-förhör. Skyddet av medborgarna och 
det egna territoriet kan nationalstaten inte 
överlämna till FN, EU eller internationella 
organ över huvud taget. Denna hävdvunna, 
folkrättsligt underbyggda uppgift finns 
kvar, även när Försvarsberedningen anger 
ökad internationell säkerhet som en förut-
sättning för en ökad nationell säkerhet. Hur 
klarar vi då detta givna åtagande?

Det var ämnet för Akademiens vinter-
symposium om landets krisledningsför-
måga idag och framöver, som hölls den 
23 februari 2006 hos Försvarshögskolan. 
Programmet var upplagt så att den talrika 
publiken i Sverigesalen fick goda möjlig-
heter att komma till tals. För ovanlighetens 
skull var mer än två timmar anslagna för 
frågor och diskussion. 

Akademiledamöternas inlägg kom fram-
för allt att spegla att vi i Sverige egentligen 
ännu inte är förberedda på att hantera en 
kanske vittförgrenad storskalig kris. An-

Kvar med det lagoma hotet
Ledningsproblem i en storskalig kris

Kungl Krigsvetenskapsakademiens symposium ”Vilken krislednings-
förmåga skall vi ha, nu och i framtiden?” den 23 februari 2006
Referat av redaktör Olof Santesson

nat som diskuterades var behovet av en 
gemensam lägesförståelse och förstås, som 
obligatoriskt är numera, nödvändigheten 
av övning.

Kalla kårar
Dagens moderator Bo Huldt inledde med 
att avsikten med symposiet naturligtvis 
var framåtblickande. Men tsunamin hade 
gett oss anledning att vara bakåtblickande 
en lång stund. Långsamheten och tvekan 
fick det att gå kalla kårar efter ryggen på 
många. Om det blivit allvar då, under det 
kalla kriget, hade vi aldrig kommit igång 
i tid, läst omvärlden rätt, mobiliserat i tid 
etc. Alla som borde ha gått FHS stora kurs 
på Solbacka för att lära sig detta hade upp-
enbarligen inte gjort det!

Vi lever i en annan värld än det kalla 
krigets, men idag mycket mer komplicerad 
än den som hägrade 1991, konstaterade 
moderatorn. Bilden av en demokratiernas 
hegemoni har förbytts i någonting som 
liknar 1900, en global soppa med nya 
maktcentra, nya konkurrensförhållanden, 



37

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

multipolaritet, kulturkonflikter och – na-
turligtvis – terrorismen.

Förmågan till kristänkande är alltjämt 
påkallad av nya hotbilder. Huldt varnade 
för risken att vi återfaller i planering för 
det som Vilhelm Agrell ”med en lyckad 
formulering” kallade DET LAGOMA HO-
TET. Vi måste blicka framåt mot svårare 
utmaningar. Inledaren exemplifierade med 
en österrikare som frågat honom om vi 
inte fruktade hämndaktioner på grund av 
vårt deltagande i fredsmissioner i Bosnien. 
Det var en risk som han själv nu kände 
starkare.

Resurser och förmåga är inte resurser 
utan ”förtänk, planering och övning. Och 
ledning.” Huldt talade om sitt första besök 
som reservofficer i P 6:s valv med hemliga 
och kvalhemliga pärmar i oändlighet, då 
han med bävan och vördnad insåg: Här är 
kriget! Tag din pärm och gå. Det är inte lika 
lätt idag. Valvet blir kanske inte aktuellt 
igen, men vi måste likväl tänka, organisera 
och öva – före. 

Inför dagens övning med fokus på led-
ning erinrade Huldt till sist om den latinska 
sentens från gamla försvarsstabsbyggna-
den vid Östermalmsgatan som han tolkade 
till svenska så här: ”En armé utan ledning 
är såsom en kropp utan själ.”

Hotbilden
Det var därmed dags för de sex inbjudna 
talarnas inlägg. Först ”Det väpnade hotet”. 
Om detta talade överste Lars Ericsson, 
operationsledare i säkerhetsfrågor vid 
Must. ”Väpnat” ansåg han innebära allt 
från knölpåk till massförstörelsevapen. 

”Hot” är en funktion av kapacitet, inten-
tion och tillfälle. 

Det nazistiska Tyskland och Sovjet-
unionen hade definitivt kapacitet att skada 
svenskt territorium och oberoende. Vi be-
dömde dessutom att intention och tillfälle 
under vissa förutsättningar räckte för att 
identifiera tydliga hot. Efterhand kunde 
vi öka vår säkerhet med ”ett efter våra 
förhållanden starkt” totalförsvar. 

2006 är hoten mycket mer diffusa. USA 
har ensamrätt på global militär kapacitet 
men ingen intention att skada svenska 
intressen. Ryssland har fortfarande kapa-
citet att anfalla ett land som Sverige med 
massförstörelsevapen, men intention och 
tillfälle saknas.  

Spridning, proliferation, av massför-
störelsevapen är däremot ett för världen 
gemensamt hot. Det kan, till exempel inom 
ramen Proliferation Security Initiative 
(PSI), i en nära framtid kräva att Försvars-
makten och andra myndigheter gemensamt 
genomför insatser i svenskt närområde. En 
stark nationell krisledning torde då krävas, 
noterade talaren. 

Med nazism och kommunism ville 
Ericsson jämföra ideologi som före-
träds av så kallade jihadister, till exempel 
al-Qaida och terroristceller som ingår i 
dessa nätverk. De eftersträvar världsherra-
välde – en intention – men saknar kapacitet 
att hota svenskt oberoende. Men i ljuset 
av Madrid- och Londonattackerna kan 
de självklart hota vårt territorium. Krisen 
kring Muhammedkarikatyrerna visar hur 
snabbt en enstaka händelse skulle kunna 
medföra att Sverige hamnar i centrum 
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för uppmaningar till protestaktioner. Hur 
lätt en händelse går att exploatera är oro-
ande.

Incidenter, med en sådan grad av vålds-
insats att endast Försvarsmaktens förmåga 
kan öka vår säkerhet, är tänkbara. Här 
ställs mycket stora krav på en fungerande 
nationell krisledning, sade talaren, som 
avslutade med några exempel, främst från 
kriser med ursprung utanför vårt land.

När det gäller väpnade konflikter nämn-
de han striderna i februari 2006 kring den 
norska förläggningen i norra Afghanistan, 
där 56 svenska soldater ingick i försvaret. 
Han pekade vidare bl a på att när åtta brit-
ter kidnappades i Sierra Leone satte man 
in mer än 8 000 man för att befria dem. 
Vid oroligheterna i Kosovo i mars 2004 
behövde man uppbåda NATO:s reserver. 
Det kan bli frågan om stora styrkor i mul-
tinationella insatser.

Slutligen ville Ericsson inte beskriva 
”väpnat hot” enligt tidigare mallar. I stäl-
let borde man först fastställa det som är 
skyddsvärt. Därefter kan man identifiera 
sådana hot där väpnade insatser, i närområ-
det och globalt, kan öka vår säkerhet. Vilja 
är då ett nyckelord för Ericsson.

Ansvarsprincipen bort?
Som näste talare hade Lars Hedström 
från Krisberedskapsmyndigheten (KBM) 
till ämne ”Behovet av civil ledningsför-
måga”. Han tryckte på att debatten om 
krishantering inte bara handlar om centralt 
beslutsfattande. Från sina erfarenheter från 
Phuket efter flodvågskatastrofen annandag 
jul 2004 nämnde han förmågan till sam-

ordning: – Vi kände att detta inte riktigt 
fanns hemma. 

Det gäller nu att hitta former för samver-
kan över myndighetsgränser, konstaterade 
Hedström. Därför kommer vi kanske att 
lämna ansvarsprincipen (att den som äger 
frågan normalt även skall göra det i kris, 
något som starkt hävdades av flera sva-
rande under KU-utfrågningarna). 

Man måste ha ett systemperspektiv, inte 
förledas av tal om en ”nationell räddnings-
ledare”. Inspirerad av den nu ryktbare 
italienska krishanteraren Guido Bertolasi 
ville talaren se en krisansvarig som diri-
genten, där andra behärskar instrumenten 
bättre, men han/hon likafullt behöver stå 
för takt och inriktning. Vi är dåligt utbil-
dade och övade i samverkan, fann Hed-
ström, som talade om nödvändigheten av 
en gemensam lägesbild och en gemensam 
myndighetskommunikation. 

Verkningarna av orkanen Katrina visade 
att stora resurser inte är någon garanti för 
effektiva insatser. Vi har svårt att ta emot 
hjälp utifrån, det finns inga rutiner och  
ingen organisation för det. En kris kan inte 
endast hanteras ”bottom up”, det måste fat-
tas övergripande beslut ”top down”. 

Talaren var uppenbarligen förtjust i 
den brittiska modellen för myndigheters 
krishantering. Man kan inte skapa en flyt-
väst när krisen kommer. Förmågan måste 
grundläggas i det dagliga arbetet och i den 
dagliga tekniken.

Väntan på uppgift
För motsvarande hantering av ”Behovet av 
militär krisförmåga”, svarade utvecklings-
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chefen i högkvarteret Michael Moore. Han 
tyckte inte att man hade ”löst ut” Försvars-
maktens roll i terroristbekämpning. Hur 
var det då med försvarets krisledningsför-
måga? Har den försämrats alltför mycket, 
frågade generalen retoriskt.

Han redovisade därefter organisationen 
som den ser ut i dag med generallöjtnant 
Jan Jonsson högst upp i toppen som in-
satschef. Sedan följer nedåtstigande gene-
ralmajor Anders Lindström som operativ 
chef, tillika territoriell chef. I nästa steg 
återfinns de tre taktiska cheferna (armé, 
marin och flyg). Man har att spela med 
Försvarsmaktens beredskapsbataljon (?) 
och cheferna för utbildnings- respektive 
insatsförband. 

Slopandet av de kortvariga militärdi-
strikten är politiskt beslutat; och det posi-
tiva anses vara att man har fått en tydligare 
ledningskedja. Särskilt tryckte Moore på 
man har inrättat fyra säkerhets- och sam-
verkanssektioner (i Stockholm, Göteborg, 
Malmö och Boden), som stöder samverkan 
tillsammans med förbandscheferna (för 
huvudstadens del Livgardet). 

Är det här systemet lika bra som mili-
tärdistrikten? Nej, ett antal funktioner som 
fanns hos dem saknas, konstaterade tala-
ren. Är detta tillräckligt bra? Han ville inte 
själv ge svaret på sin egen fråga. Men han 
sade sig dela den politiska bedömningen 
av vad hotbilden kräver.

Det finns ingen klar och tydlig uppgift 
för Försvarsmakten, fortsatte Moore. Han 
ställde frågan: bra eller ”obra”, men han 
hade efter att ha gått vakthavande general 
i högkvarteret, egna erfarenheter hur pro-
fessionellt man arbetade i lägescentra-

len. Från sin tid som försvarsministerns 
militäre rådgivare hade han klart för sig 
behovet av ”en övningsverksamhet värd 
namnet”.

På rull inom en timme
Som enda kvinnliga inledare talade däref-
ter rikskriminalchefen Therese Mattsson 
om ”Polisens behov av samverkan”. Våra 
17 600 poliser leds av 21 länspolismästare. 
Rikspolischefen kan omfördela personal 
vid större händelser. Man uppskattade 
KBM:s hjälp med övningsverksamhet men 
fick också i vardagsverksamheten övning. 
Förutom att förebygga, bekämpa och utre-
da brott svarar ju polisen för ordningen och 
säkerheten i landet; därav våldsmonopolet 
som medför skyldigheter, inte rättigheter, 
för den enskilde polisen.

Som största fara i dag såg Therese Matts-
son självmordsbombare. Självklart tar po-
lisen stöd av Försvarsmakten vid storskalig 
terrorism. Man saknar egna resurser till 
havs och i luften, och man kan till exempel 
behöva snabba transporter av misstänkta 
ämnen till FOI i Umeå. Själv disponerar 
polisen över den nationella insatsstyrkan 
på 60 man, som tränar 50 procent av tiden 
och kan vara på rull inom en timme. Sam-
verkan kräver att andra är i tjänst dygnet 
runt, året runt. Det fann talaren vara en 
stor utmaning för Försvarsmakten, om den 
skulle kunna agera under polisiär ledning. 
Igång på en timma, således!

Mot stuprören
Härnäst gällde det ”Behov av befintliga 
och övade ledningsstrukturer”. Ämnet 
hade fallit på Bo Pellnäs, ledamot av 2005 
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års katastrofkommission. Han inledde med 
att citera Peter Englund om fältherrens 
ringa – eller obefintliga – förmåga och roll 
så snart slaget har inletts. Och inte hade 
han mycket till övers för ansvarsprinci-
pen, där verksamheten sker längs skilda 
stuprör. Den fungerar inte när det krävs en 
beslutsfunktion. Gemensam informations-
hantering saknas. Principen håller inte i ett 
inledningsskede av en kris. 

Det är just för befogenheter i detta skede 
som kommissionen vill koppla en krisled-
ningsenhet till statsrådsberedningen, stats-
ministerns egen kansliorganisation. Pellnäs 
avvisade bilden av en kris som vi plötsligt 
får. Det kan vara frågan om något som först 
inte går att verifiera men som efterhand 
växer, och då är det frågan om vi har satt 
in tillräckligt med resurser i tid. Politiker 
i beslutsställning måste också övas. Men 
det gäller att inte förbereda sig för nästa 
tsunami. Det kommer något annat.

Strategi för säkerhet
”Försvarsberedningens förslag”, var sista 
ämnet under upptakten. Departementsrådet 
Michael Mohr räknade med att riksdagen 
fattar beslut i maj i enlighet med försla-
get om ”Strategi för Sveriges säkerhet”, 
där det förstås handlar om att värna våra 
grundläggande värden. Åhörarna kunde 
inse att det inte var helt okomplicerat att se 
över svensk ansvarsfördelning, Försvars-
beredningen anser sig inte kunna tala om 
för statsministern hur han skall organisera 
sitt eget kansli.

Beredningen delar i allt väsentligt 
katastrofkommissionens uppfattning. 
Beredningen har skilt på strategisk nivå 

(regeringen och regeringskansliet, RK) och 
operativ (myndigheterna). Det har befun-
nits uppenbart att en krishanteringsfunk-
tion inom ett trettiotal myndigheter innebär 
kraftsplittring. Behovet av en gemensam 
lägesbild understryks. När det sedan gäl-
ler relationerna mellan RK och myndig-
heterna, så vill majoriteten ha en lösning 
som passar ”den svenska modellen” (finns 
tydligen kvar någonstans, ref anm). 

Man vill ha en optimal lösning på det 
maritima området och kanske en samman-
läggning av KBM och SRV (Räddnings-
verket). Det tycktes som man ville ha ett 
särskilt krisledningsorgan förlagt till myn-
dighetsnivå och inte till den strategiska 
nivån, vilket möjligen inte underlättar en 
central styrning när det skulle behövas. 

Så långt inledarna, av vilka flera ambi-
tiöst hade överskattat auditoriets förmåga 
att tillägna sig snabbt forsande information 
och bilder. Kaffepausen behövdes.

Om fältherren
När sedan förhandlingarna återupptogs 
ville moderator Huldt på förekommen 
anledning invända mot att den tidigare 
nämnda fältherreformulering som till-
skrevs Englund. Den torde i stället ha fällts 
av Gebhard Leberecht Blücher, som efter 
sin seger i det andra slaget vid Katzbach 
augusti 1813 lär ha frågat: ”Hur blev det 
så här?” (den ryktbare preussarens förvå-
ning kan möjligen kopplas till det faktum 
att han bara några dagar tidigare hade 
förlorat i samma terräng, i det första slaget 
vid Katzbach).

Sakligt vore det fel att undervärdera 



41

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

2-20062-2006

fältherrens betydelse, och försöket vare 
härmed ihjälslaget, förkunnade Huldt. 

Här hördes ett allmänt gillande mum-
mel. Man tar inte ostraffat ifrån oss våra 
stora ledare.

Försvarsmaktens roll
Efter denna incident vidtog frågestunden, 
först med Kim Åkermans reaktion på att 
Försvarsmaktens roll skulle vara oklar. 
”Försvarsmakten skall hävda Sveriges 
territoriella integritet.” Av regleringsbrevet 
2005/06 framgår klart att Försvarsmakten 
skall bistå med skydd och med insatser 
mot terrorism och sabotage. – Har då inte 
Försvarsmakten en tydlig uppgift?

En del är inte utlöst, svarade Moore. Vad 
innebär att ingripa? Det legala återstår att 
klara ut.

Det här är inte så krångligt, tyckte Mohr. 
Väpnad strid kan inte uteslutas. Det är 
därför som vi spenderar kring 40 miljarder 
om året på försvaret. Therese Mattsson 
konstaterade att det krävs utbildning av 
Försvarsmakten under polisens ledning.

Åkerman återkom: Hur lång skall start-
sträckan (för Försvarsmakten) vara? Vi 
håller fortfarande på och tänker. Skyddsla-
gen finns – men den vill ni inte använda. 

Therese Mattsson trodde att detta berod-
de på Ådalen 1931. Moore återkom med 
att det fanns en övergripande avvaktan. 
Regelverket är komplicerat.

Försvarsmaktens chefsjurist Stefan Ry-
ding-Berg fann det nödvändigt att klara 
ut det juridiska. Stödinsatser får endast 
ske efter beslut av regeringen – utom i 
brådskande fall. Utgångspunkten är att 

Försvarsmakten inte får använda våld mot 
befolkningen. När våld används måste det 
ske med polismans befogenheter, alltså 
utbildning krävs. Lagrådet har inte velat 
ändra på regeringens proposition. Skydds-
lagen berörs inte här, eftersom den tilläm-
pas på militära objekt. Det kan komma att 
gälla även civila objekt, om försvaret får 
den uppgiften. Det är frågan om ett helt 
nytt sätt att lagreglera.

Kenneth Lindmark drog här en lans för 
insatsregler (Rules of Engagement, ROE). 
Vid utlandsmissioner kan de exempelvis 
(och vanligtvis) innebära klara begräns-
ningar för våldsanvändning. Det här har 
inte fungerat nationellt, men behövs nu. 
Kan ROE gå ihop med polisens befogen-
heter, undrade Pellnäs. Moore: reglerna 
måste förtydligas. Ryding-Berg: polisen 
behåller beslutanderätt om insats, sedan 
står truppen under militärt befäl. 

Styresmannen ville påminna om att 
militärens insats 1931 skedde på polisens 
begäran; det var inte frågan om något nytt 
tankesätt.

Har vi underrättelser?
Ett delvis annat ämne kom nu upp. När 
det gäller att hantera en kris, hur får vi ak-
tuella kunskaper, undrade Jan Blomqvist. 
Moore svarade att vi har ett bra system. 
Underrättelsesidan följer utvecklingen i 
omvärlden brett. 

Lars Ericsson undrade dock vem man 
skulle ge underrättelser till. Det finns 
ibland ingen mottagare om en kris börjar 
utvecklas. Han pekade som ett exempel 
på hur man följde den växande Muham-
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medkrisen. Vi (Must) har en för liten or-
ganisation för att omedelbart ta itu med en 
mängd frågor. Det fungerar så länge som 
Försvarsmakten kan sköta en kris själv, 
som fallet var när det sköts mot fredstrupp 
i Afghanistan, det kunde till och med ISAK 
(den internationella styrkan) klara.

Det finns ett samverkansråd med KBM. 
Tullen, Kustbevakningen, sammankallat av 
Säpochefen, påpekade Therese Mattsson. 
Enligt Pellnäs var statsrådsberedningen i 
stort behov av att ta till sig information. 
Mohr menade att det fortlöpande arbetet 
måste förändras. Från KBM:s horisont 
tyckte Hedström att det var en bra fråga att 
diskutera hur man i krisledningsfunktionen 
skulle få en gemensam bild.

Varför tala om svårigheter att hitta dem 
som vill ha information, undrade en förvå-
nad Claes Sundin. I det nätverksbaserade 
försvaret söker man information. Ericsson 
höll med men konstaterade att Regerings-
kansliet inte är digitaliserat. Sundin före-
drog också att tala om en lägesförståelse. 
Det var ett begrepp som Hedström anslöt 
sig till.

Varning för Ryssland
Debatten halkade nu för en stund in på 
Ryssland. En mötesdeltagare hade hört 
Utrikespolitiska institutets direktör Tomas 
Ries höja ett varnande finger om Ryssland 
som hot. Under nästan 300 år har Ryssland 
som problem legat till grund för svensk 
försvarsplanering, sade Moore. Man måste 
följa vad som händer där, även om det är en 
lång bit kvar till ett ryskt militärt hot. 

Moderator Huldt ingrep. – Om Ryss-

land är farligt om tio år, då är det dags att 
börja rusta upp redan i dag. Vi måste ha en 
långsiktig uppfattning om var Ryssland hör 
hemma. Själv var han ”väldigt skeptisk”. 
Vi får inte bli beroende av ryska gasleve-
ranser, insköt Pellnäs med närsittandes 
hörbara instämmanden. Mohr påpekade 
att Försvarsberedningen har en dialog med 
Ries. Han fann det unikt att sju partier var 
överens om hotbilden. 

På lång sikt måste man följa Rysslands 
väg ur även gamla hotföreställningar, fast 
vi i dag gör det utifrån alla tänkbara aspek-
ter, framhöll Ericsson. Men resurserna är 
sådana att man måste prioritera: – Vi har 
tunnat ut. Från Moore kom en Rysslands-
markering. Man säger att vi struntar i hot-
perspektivet. ”Så är det självklart inte.”

Fortfarande var Blomqvist bekymrad 
för svårigheten att hitta samtalspartner på 
strategisk nivå. Utifrån sina erfarenheter 
från tiden som chef för Must tyckte Erik 
Rossander att det hade varit risigt med 
intresset för informationer hos Regerings-
kansliet. Långsiktigt har det blivit bättre, 
genmälde Ericsson. Svagheten uppkom 
vid krissituationer, då fanns det ingen mot-
tagare. Som Hedström sade: Man kan inte 
gå till Clas Ohlson utan minneslapp.

Historien spökade igen hos Moore. Vi 
har blivit bättre – men inte tillräckligt 
bra. Vi har levt isolerat i tvåhundra år – vi 
behöver bättre vana på att använda säker-
hetspolitiska instrument. 

Vi klarade ju U 137
Ett nytt inslag dök upp med Peter Nord-
becks konstaterande att krishanteringen 
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”fungerade perfekt” under hanteringen av 
U 137. Varför är det så svårt nu? Har vi 
ändrat i regelsystemet, eller handlar det 
bara om andra människor? Mohr svarade 
att det den gången fanns en koppling till 
det värsta-fall som vi hade förberett oss 
för. Pellnäs höll med om att vad som då 
sattes på prov var ett förberett, förövat 
system. Moore tyckte sig inte kunna svara 
klockrent på frågorna.

Operationsledningen och den politiska 
nivån fungerade väl 1981, där höll Frank 
Rosenius med Nordbeck. Kabinettssekre-
teraren Leifland hade då haft en klar bild 
vad vi skulle göra vid ett sovjetiskt fritag-
ningsförsök, patrullbåtar hade apterade 
vapen, vi fick en test av systemen. 

Ja, före 1982 hade vi en annan IKFN1 

lika med Rules of Engagement, konstate-
rade Lindmark. Flottan har fått större frihet 
i vissa avseenden. Nils Gyldén fann att en 
operationsledning delvis kan utöva taktisk 
ledning. Det fungerade bra i fallet U 137.

Diskussionen gav en ingång till ett 
längre inlägg av Sven Hirdman. Med 
sina egna erfarenheter trodde han att det 
utfallet 1981 berodde på personkonstel-
lationen (inte minst mellan Fälldin som 
statsminister och Lennart Ljung som ÖB). 
Vid Hårsfjärden gick det inte lika bra. Så 
åter till hans specialitet, Ryssland, där han 
inte fann anledning att fokusera på något 
militärt hot. Ryssland vill inte missa en 
långsiktig integration med väst, men det 

räcker inte med bara ett tioårsperspektiv.
Därefter noterade Hirdman, när det 

gällde tsunamin, den långa startsträckan 
innan man fattade beslut. Sedan fungerade 
inte heller samordningen. Men när arbetet 
väl kom igång, var han nöjd. Vidare borde 
vi ha en National Assessment Staff – en 
nationell bedömandegrupp – som alla 
vettiga nationer har. Det hade han tjatat 
om sedan 1980.

Varför har ingenting hänt? Hirdman såg 
ett systemfel: allt uppfattas som välordnat 
i Sverige, vi sköter politik bättre än någon 
annan, vi lider av hybris. Var skall då 
samordning ske? Hirdman trodde i varje 
fall inte på någon jättekrisledning. När det 
gäller en utlandskoppling måste stats- och 
utrikesministrarna vara med.

Magnus Hedlund drog till med Reger-
ingsformen, paragraf 71. Insatsledningen 
skall ligga på Försvarsmakten. Det står ing-
enting om Kustbevakningen eller KBM. 
Det är Försvarsmakten som skall sättas 
in. Ja, men hoten är inte strikt militära, 
svarade Moore. Det finns en bred hotpalett. 
Åter ingrep Ryding-Berg: innebörden av 
paragraf 71 är att det är regeringen och inte 
riksdagen som beslutar om insatser. 

I sammanhanget fick Pellnäs tillfälle att 
upprepa flodvågskommissionens yrkande 
på ett särskilt organ som inledningsvis 
skall svara för krishanteringen. Mohr var 
snarast inriktad på en operationsledning 
på myndighetsnivå, och de församlade 

1  Förordningen om Försvarsmaktens ingripande vid kränkningar av Sveriges territorium under  
fred och neutralitet.
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fick en ny påminnelse om att Försvarsbe-
redningen inte tycks kunna samlas kring 
krav på förändringar av Regeringskansliet. 
Men krishanteringen har ju inte fungerat, 
konstaterade Mohr. Man måste öva och 
utvärdera – och se vart det leder.

Hantera antagonistiska hot
Med en vridning på frågan ville Johan 
Tunberger skilja på hot och antagonistiska 
hot där en motståndare kan manövrera. Är 
vi beredda att manövrera i ett taktiskt spel. 
Åkerman hakade på med sitt huvudämne. 
Man måste öva på alla nivåer. Men nu 
har vi strukturell obalans. Det finns bara 
den militära toppen (OPIL, den operativa 
insatsledningen) kvar, framhöll han och 
visade på tomheten i en bild. 

Vi övar det rollspel som Johan talar 
om, hävdade Moore. Det är i praktiken 
inte tomt. Förbandscheferna kommer att 
lyfta sig.

Nu ville Claës Skoglund komma in 
med frågan vad man gör om del av landet 
drabbas. Där operationer skall samordnas 
med länsstyrelser är det tyst. Stormen 
Gudrun drabbade sju län. 21 län passar 
inte, Svegfors ansvarsutredning funderar 
på nio regioner.

Skall förbandscheferna nu också göra 
något på den operativa nivån? Det var Jörn 
Beckmann som undrade. En gång hade vi 
försvarsområdesnivån. Skall vi uppfinna 
hjulet igen?  Skoglund gick åter in. Han 
berättade att 1940 kollapsade sex rege-
mentschefer inför allt som hängde ihop 
med mobiliseringen. Det var därför som 
fostaberna kom till. Nu lägger ni uppgift 

på uppgift på fem utbildningsplattformar, 
konstaterade han. Flytta i stället ut genera-
ler från Stockholm. Bo Hugemark erinrade 
om kravet på flexibilitet och trodde även 
han på kollapsande regementschefer om 
de skall öva allt.

Therese Mattsson gick här mot ström-
men: 21 länspolisområden är för många, de 
blir för små. Det lät som om hon faktiskt 
bara ville ha en myndighet. Moore försva-
rade dagens lösning med att den gillas av 
förbandschefer och operatörer. I en ideal 
värld hade han ändå velat ha en annan 
modell. Men Kanada har samma indelning 
som vi. Den får betraktas som bra, själv-
klart försedd med modern teknik.

Hur hanterar vi en storkris?
Vi klarar normal verksamhet och låga 
kriser, men vi har ingen verksamhet som 
klarar en större kris. Det var Åkerman 
som växlade upp kritiken. Moore medgav 
att Åkerman hade en poäng när det gäl-
ler storskaliga hot. Men man har kopplat 
förmågan till storstäderna. En storskalig 
kris över hela landet förutsätts inte, det var 
budskapet. Men har, sade generalen, inte 
ansett det sannolikt att Sverige först av alla 
skulle drabbas av ett stort hot. Det här är 
inte lätta frågor, tyckte han dock.

Det här lutar åt det ”lagoma hotet”, 
tyckte Beckmann. Så kom en övergång 
till frågan om de minst sagt behövliga 
övningarna. Gustaf Welin fann att det vore 
något nytt om även statsråden övade, och 
inte bara statssekreterarna. Han noterade 
att generaldirektören för KBM under KU-
utfrågningarna inte hade upprepat tidigare 
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resonemang som innebar att även statstrå-
den borde delta i övningar. Hedström ansåg 
att hon hade gått så långt som hon kan gå. 
Efter flera påpekanden om svårigheterna 
att hantera ett kommunikationskaos under 
en kris påpekade han att ”blåljusmyndig-
heterna” skulle klara sitt samband när 
systemet RAKEL blir operativt 2009.

Statsråden fattar kollektiva beslut, fram-
höll Moore, men han verkade i alla fall 
tycka att även de borde ”öva på något sätt”. 
Det här är livsavgörande, inskärpte Welin. 
Utbildning i krishantering borde vara 
obligatorisk för politiker, myndigheter och 
privata företag. Det här är ingenting man 
väljer själv. Ragnar Söderberg invände mot 
bilden av tredskande regeringsmedlemmar. 
Han hade haft statsråd med både i övningar 
och genomgångar under den fleråriga öv-
ningen ”Cicero”, som han ledde 1994 till 
1997, för övrigt med ett scenario som Bo 
Huldt hade gjort. UD var inte med.

Beckmann undrade vad ”övning” inne-
bär. Är det vad regeringen ägnar sig åt en 
gång per fyraårig valperiod. Hur fångar 
man upp ett hot när man inte vet var det 
kommer. Det var Åkermans avslutande 
fråga. Han noterade igen att man nu för 
första gången hade en enda ledningsstruk-
tur för hela landet. Operativa ledningen 
var säkert jättebra. Men priset för den 
nya organisationen gick ut över den re-
gionala krishanteringen. Bertil Björkman 
illustrerade med erfarenheter från USA av 
toppstyre och behov av federal samord-
ning. Frågan förblev hur man skapar en 
gemensam lägesförståelse.

Så dags hade en lång eftermiddag färdats 
mot kvällen. Bo Huldt avrundade med att 
konstatera att man hade rört sig över en 
enorm yta på väg mot kanske en syntes. 
Hans bild av symposiet: intressant – och 
delvis kaotiskt. 
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Crisis Management has become a hot topic 
in Sweden. The reasons for that are to be 
found in the terrible events of 9-11, in 
international terrorism being on the rise, 
and above all in the Tsunami Disaster in the 
Indian Ocean on Boxing Day 2004.

Proportionally, Sweden lost more of 
her citizens than any other country having 
Christmas tourists in Thailand. The Prime 
Minister’s Office and the Ministry for Fo-
reign Affairs failed to react quickly to a cri-
sis where some 20 000 Swedish nationals 
were directly affected in the stricken area. 
The Government’s failures were severely 
criticized by a special commission and 
have been scrutinized by a parliamentary 
standing committee.

The hesitant crisis management made 
some citizens think back and question how 
Sweden would have dealt with a Soviet 
threat during the Cold War. One Swedish 
academician, Wilhelm Agrell, decades ago 

coined the phrase that Sweden planned to 
meet only “a just right threat”. Anything 
bigger than that we could not handle.

What about today’s resources, when we 
have to be prepared for quite different 
threats such as large-scale crimes and 
terrorist deeds? That was the subject of 
a symposium on crisis management or-
ganized by the Royal Swedish Academy 
of War Sciences. To surmount a crisis, 
Sweden will, in 2006, have to depend on 
only a rather small police force and almost 
negligible military rapid reaction units. 

The subsequent debate dealt with a who-
le range of subjects, such as the need for a 
common civil-military situation awareness 
and the possible use of anti-terrorist sol-
diers under police control in case of a wider 
threat, something which up to now has not 
been allowed. Still many participants felt 
that even today’s Sweden is content deal-
ing only with a just right threat.  

Summary

Countering the Just Right Threat*

A Symposium on “Crisis Management Today and in the Future”, held in 
Stockholm on 23 February 2006. Report by Senior Editor Olof Santesson

  
* Documentation from seminar held at Swedish Defence Research Agency in March 2005. 


