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Samhället måste ha en god förmåga 
att hantera allvarliga händelser för 
att i möjligaste mån undvika att de 

utvecklas till kriser. Därför bör det i större 
organisationer finnas en väl utvecklad och 
övad struktur för krishantering. Resurser 
till denna bör hämtas ur den för normal 
verksamhet inrättade organisationen. 
Strukturen bör ges en hög generell förmåga 
att hantera olika typer av svåra och hastigt 
uppkomna situationer. De hot och nya krav 
som nu utgör grund för säkerhetsplaner-
ingen fokuserar mer på behovet av en 
utvecklad ledning snarare än fokusering 
på en enskild ledare.

Den som utses att leda krisverksamheten 
måste ha tydligt formulerade uppgifter 
samt mandat att fatta erforderliga beslut 
för att initiera hantering av uppkomna si-
tuationer. Ledningen och dess ledare bör ha 
god förmåga att ta initiativ, att lyssna och 
analysera, att leda samverkan med andra 
samhällsorgan samt att fatta beslut, ibland 
på osäkert underlag, och kommunicera 

dessa med berörda intressenter. Ansvaret 
för att en struktur för krishantering inrät-
tas och upprätthålls åvilar den som utövar 
verksamhetens verkställande funktion. En 
av de väsentligaste förutsättningarna för 
en lyckad krishantering är att alla aktörer 
har en gemensam lägesuppfattning. För att 
uppnå detta krävs att en struktur för sam-
verkan och samordning mellan samhällets 
olika aktörer är förberedd. Detta förutsätter 
att det finns kanaler för informationssprid-
ning och informationsutbyte såväl inom en 
aktörs organisation som mellan de olika 
aktörerna. 

Viktiga komponenter för en välfung-
erande ledning är insikt och motivation för 
alla berörda parter av behovet av utbild-
ning, övning och träning i krishantering 
och krisledning. Utbildning och övning 
i krishantering och krisledning bör vara 
obligatorisk för alla aktörer som bedriver 
verksamhet av större omfattning. Hela 
organisationen inklusive dess chefer måste 
övas regelbundet.

Förmåga till ledning och ledarskap  
vid civil krishantering

Årlig redovisning 2006 i Kungl Krigsvetenskapsakademiens avd V 
den 18 maj 2006 av medicinalrådet Per Kulling, generaldirektör 
Sture Ericson, fil dr Karin Lindgren och avdelningschef Folke 
Pärnerteg*
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* Redovisningen har föredragits och diskuterats i avdelningen. För innehåll, slutsatser och förslag svarar 
författarna ensamma.



4

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2006 4-20064-2006

 I studien framhålls behovet av att eta-
blera och upprätthålla en krishanteringsför-
måga, hur denna förmåga bör nyttjas i ett 
inledande skede av en allvarlig händelse 
samt samspelet under en krishantering 
mellan ledning för den normala verksam-
heten och krishanteringsfunktionen. 

Följande fortsatta studier föreslås:
• Analys av begreppen ansvars-, likhets- 

och närhetsprinciperna
• Modeller för samverkan mellan områ-

desansvariga myndigheter, sektormyn-
digheter och näringsliv,

• Funktioner av vikt för fungerande kris-
hantering

• Utveckling av informationsteknologin 
för nationell krishantering

• Kontakter och relationer med massme-
dia

• Strategier för prioriteringar av samhäl-
lets resurser vid en kris

• Vilka verksamheter/anläggningar i 
landet kan medföra allvarlig skada om 
de utsätts för t ex terroristangrepp och 
hur upprättas planer för skydd av sådana 
verksamheter och samhällsfunktioner?

• Hur integrera militär och civil krishan-
tering i en och samma struktur?  

Inledning
Under de senaste åren har det s k nya sam-
hällsförsvaret avhandlats och debatterats 
vid flera tillfällen inom ramen för avdelning 
V:s aktiviteter. I årsredovisningen 2002 för 
avdelning V var rubriken ”Krishantering i 
ett transnationellt perspektiv”, i årsredovis-
ningen 2004 ”Mot en ny säkerhetspolitik” 

och 2005 var rubriken ”Sverige behöver 
ett nytt nationellt säkerhetskoncept”. Årets 
redovisning kan ses som en fortsättning på 
denna debatt. Rubriken för årets redovis-
ning omspänner ett stort område, som inte 
är möjligt att behandla vid ett enda tillfälle. 
Vi har valt att utgå från vad som är skrivet 
i Akademiens skriftserie under åren 1989-
2006 och kompletterat med genomgång 
av några publikationer som vi funnit vara 
av stor betydelse för ämnet (Kjeserud 
& Weisæth 2005, Sundelius et al 1997). 
Vi har även summerat erfarenheter från 
studerade händelser (FOI/FOA-rapporter, 
KAMEDO-rapporter, SAS-erfarenheter). 
Slutligen har vi studerat några av de senas-
te årens offentliga rapporter: Sverige och 
tsunamin – granskning och förslag (2005 
års katastrofkommission), En strategi för 
Sveriges säkerhet (Försvarsberedningens 
rapport 2006) och Samverkan vid kris 
– för ett säkrare samhälle (Regeringens 
proposition 2005/06: 133).

En händelse eller en kris kan indelas i tre 
faser: före, under och efter krisen. Vi har 
begränsat oss till tiden före en kris samt 
till initialfasen, och vi har avstått från att 
lyfta fram misstag och skuldfrågor. Vi har 
fokuserat på erfarenheter, lärdomar och 
slutsatser och syftet med vår redogörelse 
är att ge en sammanfattning av var vi står 
i dag beträffande krisledning före och 
under initialfasen av en händelse och att 
lämna förslag på fortsatta studier inom 
ämnesområdet.

En nationell kris kan innebära att de 
centrala aktörerna uppfattar att betydande 
värden hotas, att begränsad tid står till 
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förfogande och att omständigheterna präg-
las av betydande osäkerhet (Sundelius et 
al 1997) samt att krisen kan uppkomma 
plötsligt.  Kjeserud och Weisæth (2005) 
påpekar att ett eller flera kännetecken 
som upplevs vid en kris är att det finns 
allvarliga hot mot viktiga värden för den 
enskilde personen, organisationen eller 
samhället som helhet; det är flera samman-
fallande händelser; det råder hög osäkerhet 
med hänsyn till värdering av situationen, 
som från en början kan se obetydlig eller 
ofarlig ut, men som efter hand kan bli 
kritisk; man har reducerad kontroll; det 
finns begränsad information; det sker en 
eskalering av händelsen; det föreligger 
tidsnöd; det sker snabba förändringar i 
situationen; det finns ett grupptryck och 
ett mediatryck; samt man har långa och 
ansträngande arbetspass.

Det finns inte någon vedertagen defini-
tion av begreppet ledning, men begreppet 
kan beskrivas som att det är en individuell 
eller kollektiv aktörs medvetna utövande 
av inflytande i syfte att styra en verk-
samhet eller organisation mot ett mål 
(Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI 
2002). Krisledning är i stor utsträckning 
situationsanpassat ledarskap (Kjeserud och 
Weisæth 1997).

Bakgrund
Säkerhet
I Försvarsberedningens rapport 2006 
påpekas att ytterst handlar säkerhet om 
att skydda värden, människor och självbe-
stämmande och om att upprätthålla tilltron 

till den demokratiska samhällsmodellen. 
Det välstånd vi åtnjuter och de möjligheter 
som teknikutvecklingen ger, ställer ökade 
krav på att skydda befolkningen mot hot. 
I ett alltmer avancerat samhälle kan tole-
ransen också minska mot att utsättas för 
risker och påfrestningar som härrör från 
tekniska sammanbrott och naturolyckor. Vi 
måste förbättra vår förmåga att identifiera 
ömsesidiga beroenden, sårbarheter och 
utmaningar och utveckla vår förmåga att 
hantera dem.

I Regeringens proposition Samverkan 
vid kris – för ett säkrare samhälle (Prop 
2005/06:133) påpekas att säkerhet berör 
individen, samhället och det internationella 
samfundet. I den nationella säkerhetsstra-
tegin ligger tyngdpunkten på samhällets 
säkerhet, d v s händelser och förhållanden 
som enskilda individer saknar förutsätt-
ningar att själva hantera fullt ut och som 
skadar samhällets funktionalitet. Att stärka 
samhällets säkerhet är en angelägenhet 
för flera aktörer; individer, företag, orga-
nisationer, kommuner, landsting, statliga 
myndigheter, regering och riksdag. Det 
som görs internationellt för att möta dagens 
hot, vår aktiva medverkan i exempelvis 
FN, EU och OSSE, liksom vårt samarbete 
med NATO, stärker också vår säkerhet 
liksom vårt samarbete inom Norden. 

Vidare påpekas i propositionen att det 
är viktigt att det fortsatta arbetet med att 
stärka vår säkerhet tar sin utgångspunkt 
i en samlad syn på målen för, och hoten 
mot vår säkerhet, samt på våra medel för 
att stärka denna. De tre delarna måste ses 
i ett sammanhang. Regeringen anser att 
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målen för vår säkerhet bör vara: att värna 
befolkningens liv och hälsa, att värna 
samhällets funktionalitet, samt att värna 
vår förmåga att upprätthålla våra grundläg-
gande värden som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter.

Den demokratiska rättsstaten, liksom 
hälso- och sjukvården, informations- och 
kommunikationssystemen, energiförsörj-
ningen, flödena av varor och tjänster, och 
annan samhällsviktig verksamhet är förut-
sättningar för ett fungerande samhälle och 
får inte bryta samman.

Hot mot vår säkerhet
Hoten mot vår säkerhet förändras ständigt, 
nya risker och utmaningar tillkommer. De 
kan vara svåra att förutse, de kan uppstå 
plötsligt, och de är ofta gränslösa och 
komplexa. Det internationella samfundet 
har en allt mer enad bild av vilka dessa 
hot är idag.

Man skiljer på icke-aktörsrelaterade hot 
och risker och aktörsrelaterade hot. Till de 
icke-aktörsrelaterade hoten hör olyckor 
med tåg, flyg och fartyg m m, bränder och 
explosioner, väderrelaterade händelser 
som stormar, översvämningar och damm-
brott samt stora publika arrangemang och  
publiksamlingar. Andra icke-aktörsrelate-
rade hot är oavsiktlig spridning av farliga 
ämnen (kemikalier, radioaktivt och biolo-
giskt material), allvarlig smitta såsom in-
fluensa och andra smittsamma sjukdomar. 
Svåra störningar i viktiga infrastruktursys-
tem (el, tele, vatten samt radio/television) 
och störningar i IT-systemen är andra vik-
tiga områden att ta hänsyn till när hotbilden 

granskas. Till de aktörsrelaterade hoten hör 
hot mot förtroendevalda och hot mot nyck-
elpersoner i samhällsviktiga befattningar, 
organiserad brottslighet samt terrorism. 
Terrorism innefattar ofta samma risker som 
de flesta av de icke-aktörsrelaterade hoten 
och riskerna, t  ex sprängningar och sprid-
ning av farliga ämnen, men får betydligt 
mer omfattande konsekvenser.

Diskussion
Den diskussion och de förslag som vi pre-
senterar baseras på det studerade materialet 
som sammanfattats i Bilaga och på det 
senaste årets viktiga offentliga rapporter 
(motsv.) som statsmakterna presenterat 
(Prop 2005/06:133, SOU 2005:104 och 
Ds 2006:1). Väsentligt underlag har även 
inhämtats från Akademiens vintersympo-
sium i februari 2006 med rubriken ”Vilken 
krisledningsförmåga skall vi ha nu och i 
framtiden?” samt från diskussioner i avdel-
ning V vid olika tillfällen under det senaste 
halvåret före redovisningen.

Struktur för  krishantering
Handlingsberedskap
En allvarlig händelse kan uppstå med stor 
plötslighet. Därför måste åtgärder, för att 
kunna hantera en sådan, vara vidtagna eller 
förberedda innan den inträffar. Det måste 
således inom den för normal verksamhet 
inrättade organisationen finnas en väl 
utvecklad förmåga att snabbt identifiera 
och analysera inträffade händelser samt att 
initiera de åtgärder som krävs för snabba 
ingripanden. Handlingsberedskap bygger 
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till viss del på erfarenheter från tidigare 
händelser, men det krävs även att man i 
sin fantasi kan föreställa sig vad som kan 
behöva göras i oväntade situationer. I detta 
arbete inkluderas även att man måste de-
finiera vilka resurser som finns och vilka 
kompletteringar som kan behöva göras.

Ansvaret för att denna handlingsbered-
skap upprättas och upprätthålls åvilar den 
som ansvarar för den normala verksamhe-
ten. Avsaknad av förmåga att hantera plöts-
ligt uppkommande och svåra situationer 
med tillräcklig snabbhet kan vara förödande 
för förtroendet för den normala verksam-
heten. För att snabbt och effektivt kunna 
hantera svåra situationer ligger ledarskapets 
viktigaste uppgift i förberedelser för samt 
i agerandet i händelseutvecklingens inle-
dande skede.

I vissa kretsar har argument framförts att 
organisationen inte behöver någon struktur 
för krishantering, därför att den normala 
verksamheten är av sådan art att hantering 
av allvarliga händelser tillhör vardagen. De 
erfarenheter som gjorts under de senaste 
åren visar att dessa argument inte håller. 
Även en organisation som normalt utövar 
operativ ledning, t ex en driftorganisation 
i elsystemet, behöver kompletteras med 
en väl övad och för uppgiften lämpligt 
utformad struktur för krishantering. 

Här bör framhållas att i regel måste 
den normala verksamheten eller delar av 
denna kunna drivas samtidigt som krisen 
hanteras. Även om den normala organi-
sationen kan vara dimensionerad för att 
hantera vissa svårigheter eller störningar, 
så orkar den vanligtvis inte att hantera både 

”business as usual” och omfattande svåra 
händelser samtidigt.   

Beslutsfunktioner
I organisatoriska sammanhang används 
olika typer av begrepp för att ange besluts-
funktioner och beslutsnivåer. Normativ 
nivå, strategisk nivå och taktisk/operativ 
nivå är exempel på sådana begrepp. Dessa 
kan ha varierande betydelse i olika kretsar. 
Därför har vi i vår studie valt att definiera 
två beslutsnivåer, som vi funnit ha särskild 
betydelse för hantering av svåra och plöts-
ligt uppträdande situationer.

Verksamhetsansvarig är den individ som 
är högsta beslutfattare på strategisk nivå 
inom en verksamhet. 

Operativ ledare är den som av verksam-
hetsansvarig utses att vara chef för verk-
samhetens krishanteringsfunktion.

Även om den ”normativa nivån” (Riksda-
gen, myndighetens/verkets eller företagets 
styrelse) har ett ansvar för att det inom 
verksamheten finns förmåga att hantera 
allvarliga händelser, så berörs inte denna 
nivå i vår studie. Erfarenheten visar näm-
ligen att den normativa nivån kan ha ställt 
ett krav på att det inrättas en funktion för 
krishantering, men att verksamhetsansva-
rig har valt att uppfylla detta krav på annat 
sätt utgående från uppfattningen att ordina-
rie verksamhet har tillräckligt god förmåga 
att hantera allvarliga händelser.

I säkerhets- och krishanteringssamman-
hang tillämpas tre styrande principer: 
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Ansvarsprincipen, som innebär att 
den som har ansvar för en verksam-
het under normala förhållanden 
har samma ansvar vid olika typer 
av extraordinära förhållanden och 
kriser. 
Likhetsprincipen, som principiellt 
inne-bär att den organisation som 
nyttjas under normala förhållanden 
inte skall behöva förändras i extra-
ordinära situationer och kriser.
Närhetsprincipen, som innebär 
att en kritisk situation skall kunna 
hanteras så nära den drabbade 
verksamheten som möjligt. 

Dessa tre begrepp kan, beroende av hur de 
tolkas, låsa tanken till att det måste vara 
den verksamhetsansvarige som leder kris-
hanteringen och att hanteringen skall ske 
i den ursprungliga organisationen. Detta 
torde inte ha varit meningen då principerna 
etablerades.

Det material som vi har studerat och de 
erfarenheter som gjorts under de senaste 
åren, visar att den verksamhetsansvarige 
måste hålla sig till sin roll i organisationen 
för att på rätt sätt kunna stödja en kris-
hantering och inte ingripa i den operativa 
hanteringen av händelsen. Däremot är den 
verksamhetsansvarige ansvarig för att det 
finns en väl utvecklad och övad förmåga 
och funktion inom verksamheten att han-
tera allvarliga händelser och att denna 
snabbt träder i verksamhet då en sådan 
situation inträffar.  

•

•

•

Förmåga att hantera allvarliga  
händelser 
En allvarlig händelse inom en verksamhet 
kan uppkomma plötsligt och vara omfat-
tande. Händelsen kan kräva snabba beslut 
och åtgärder, särskilt i det initiala skedet, 
för att rädda liv och egendom samt att 
förhindra eller minska skadornas utbred-
ning. En allvarlig händelse kan skada 
omvärldens förtroende för den ordinarie 
verksamheten om den hanteras på fel sätt. 
En bristfällig eller sent initierad krishan-
tering kan innebära såväl ekonomiska 
förluster som förluster av goodwill. En 
framgångsrik och snabbt initierad han-
tering kan stärka omvärldens förtroende 
för den ordinarie verksamheten. I osäkra 
lägen är det därför ofta bättre att agera och 
kanske överdimensionera motåtgärderna 
för att senare modifiera insatserna än att 
avvakta och invänta ett mera komplett 
beslutsunderlag.

Det som skiljer krisledning från ledning 
av ordinarie verksamhet kan vara de vär-
den som står på spel, och det höga tempo 
som är utmärkande för en allvarlig hän-
delse, särskilt i det initiala skedet. Ledning 
i krissituationer kan därför behöva ske på 
ett väsentligt annorlunda sätt jämfört med 
ledning av ordinarie verksamhet. Erfaren-
heter från såväl verkliga händelser som 
genomförda övningar tyder på detta. En 
tydlig ansvarsfördelning, väl fungerande 
samverkan och effektivt informationsut-
byte  är av utomordentlig betydelse under 
en krishantering.
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Struktur
Inom organisationer, som bedriver verk-
samhet av större omfattning, bör det finnas 
en struktur för krishantering, som kan han-
tera snabba och oväntade händelseförlopp. 
Övergång från en normal organisation till 
en krisanpassad är ett kritiskt moment. 
Därför bör resurser till denna struktur 
hämtas från den ordinarie verksamheten. 
Verksamhetens krisledning bör styras av 
verksamhetsansvarig samt rapportera till 
och ha sina mandat direkt från denna. 

En struktur för krishantering måste ha 
mandat för att tidigt agera samt en ge-
nerell förmåga att hantera olika typer av 
allvarliga händelser. Det går således inte att 
bygga upp en struktur enbart för situationer 
som kan förutses och att tilldela mandat då 
en svår händelse har inträffat.

I de fall förvarning kan erhållas om att 
en allvarlig händelse är under uppsegling 
bör åtgärder kunna vidtas för att successivt 
öka den normala organisationens hand-
lingsberedskap.  

Inom den ordinarie organisationen bör 
det finnas ett embryo till krisledningsfunk-
tion, en beredskapsenhet, som kan träda i 
verksamhet med omedelbar verkan. Denna 
enhet kan under normala förhållanden nytt-
jas för omvärlds-, hot- och riskanalyser. 
Därmed kan tecken på hotande händelser 
identifieras, så att beredskapshöjande 
åtgärder hinner ske innan de inträffar. 
Möjligheter skapas därigenom att tidigt 
möta händelsens inledande skede och 
minska dess långsiktiga effekter. En kris-
organisation måste således kunna initieras 

och åtgärder sättas in redan i en fas som 
präglas av osäkerhet, där full information 
om händelsens natur och omfattning inte 
föreligger. I förberedelserna för krishan-
tering måste man även planera för det 
oväntade och för situationer och händelser 
som det är svårt att föreställa sig att de kan 
inträffa. Ofta råder det uttalad tidsbrist för 
t ex att få fram resurser i tid.

Strukturen för verksamhetens krishan-
tering måste vara enkel och överblickbar 
såväl för dem som verkar inom denna som 
för omgivningen. Den personal som avses 
ingå i krisledningen bör vara handplockad 
utgående från personliga egenskaper och 
kompetenser. Personalen bör ges den ut-
bildning och övning som kan krävas för 
att lösa uppgifter i akuta och svårt tidspres-
sade situationer. I vissa övningar bör även 
delta personal som kan behöva tillföras ad 
hoc i akuta lägen. 

Krav på ledning och ledarskap
Väsentliga utgångspunkter för begreppet 
”ledarskap” är att detta avspeglar indivi-
den och att begreppet ”ledning” speglar 
institutionaliseringen. Det är viktigt att 
tydliggöra skillnaden mellan ledare och 
ledning. De hot och nya krav som utgör 
grund för säkerhetsplaneringen fokuserar 
mer på behovet av en utvecklad ledning än 
på enskilda ledare. Ledaren måste således 
kompletteras med en stark ledningsfunk-
tion. 

Den som utses att leda verksamhetens 
struktur för krishantering, ”den operativa 
ledaren”, bör ha goda ledaregenskaper, 
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god förmåga att samordna olika intressen 
mot ett gemensamt mål, bör lyda direkt 
under den ordinarie verksamhetens högste 
beslutfattare och ha tydliga mandat för 
sitt agerande samt rätt att vidaredelegera 
beslutsrätt i den omfattning som situatio-
nen kräver.

Krisledningsstrukturen bör ha ett tydligt 
och enkelt utformat uppdrag och den be-
slutsrätt som uppdraget kräver. Den bör ha 
god förmåga att utforma tydliga uppgifter 
och att delegera ansvar till den eller dem 
som skall lösa uppgifter inom krishanter-
ingen. Strukturen bör ha god personkän-
nedom inom den ordinarie verksamheten 
och stor förmåga att lyssna och känna av 
medarbetares reaktioner under svårt pres-
sade förhållanden.

Strukturens ledarskap bör ha god för-
måga att leda verksamhet under stor press 
och att fatta snabba och konsekventa 
beslut även om det underlag för beslut 
som disponeras vid enskilda tillfällen är 
bristfälligt. 

”Obeslutsamhet och bristande hand-
lingskraft får oftast allvarligare följder än 
misstag i fråga om tillvägagångssätt” är 
ett citat om ledarskap ur Arméreglemente 
del II. Uttrycket kan för civila öron verka 
väl fyrkantigt, men kan trots det tillämpas 
även i civil krishantering. 

Obeslutsamhet och bristande hand-
lingskraft kan handla om såväl vilja och 
förmåga att inhämta underlag för beslut om 
åtgärder som förmåga att fatta beslut om 
tidiga insatser. I en händelseutvecklings 
inledande skede kan förmågan att snabbt 
inhämta underrättelser och att omsätta 

dessa i tidiga beredskapshöjande åtgärder 
vara viktigare än innehållet i de enskilda 
handlingarna. Regelmässigt är det lättare 
att sänka en för högt intagen beredskap än 
att accelerera en för sent intagen bered-
skapshöjning.

Skillnaden mellan militärt och civilt le-
darskap är att det militära ledarskapet ofta 
utövas i en homogen hierarkisk struktur 
med gemensamma mål medan det civila 
ledarskapet i större utsträckning utövas i 
nätverk. I det civila ledarskapet måste olika 
intressenters inriktningar och ambitioner 
respekteras då verksamheter skall styras 
mot gemensamma mål och insatser. 

 Krishantering förutsätter sektoröver-
gripande ledning, samverkan med intres-
senter på olika samhällsnivåer samt med 
företrädare för näringslivet och frivilliga 
organisationer. Det är i sammanhanget 
viktigt att notera de kulturella skillnader 
som finns mellan t ex förvaltningsvärlden, 
näringslivet och frivilliga verksamheter. 
Väsentligt är också att vara medveten om 
att det kan behöva tas speciella hänsyn om 
man företräder den politiska ledningen.

Även om civilt ledarskap kan ha en hel 
del att lära av militärt ledarskap, måste 
dessa mycket betydande skillnader i verk-
samhetsmiljö beaktas. Det finns dock 
anledning att närmare analysera vad de två 
strukturerna har att lära av varandra, eller 
kanske till och med skapa en gemensam 
struktur för samhällets krisledning oav-
sett om det är en kris av civil eller militär 
karaktär.

Ledarskapet för krisledningsfunktionen 
bör ha goda kunskaper om den egna orga-
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nisationens ordinarie verksamhet och de 
resurser som finns inom denna. Inom funk-
tionen bör finnas kunskaper om hur perso-
nalen i den egna organisationen reagerar 
under olika typer av press. Det bör finnas 
kunskap om samverkande organs uppgifter 
och om hur beslut fattas inom dessa. Men-
torer till ledarna är viktiga stöttepelare och 
bör inkluderas i organisationen.

Ledarskapet bör åtnjuta ett stort förtroen-
de inom den ordinarie verksamheten. Den 
som ges i uppdrag att leda verksamhetens 
krishantering bör inte, under genomför-
ande av detta, ha andra uppgifter inom 
verksamheten. Om den ordinarie verk-
samheten inrymmer operativa funktioner, 
driftledning, bör den som ansvarar för t ex 
driftledning inte samtidigt vara ansvarig 
för verksamhetens krisledning.

Utmärkande för  krisledarskap bör vara 
förmåga att samordna olika samverkande 
organs insatser mot det mål som uppsatts 
för hanteringen av den uppkomna situatio-
nen. Detta kräver att en gemensam läges-
uppfattning kan skapas bland de aktörer 
som blir involverade i krishanteringen. 
Detta i sin tur kräver lyhördhet och tydlig-
het i kommunikationen med samverkande 
organ.  

Behov av samverkan och samordning
Samverkan och samordning är två viktiga 
begrepp i  krishantering. Samverkan är ett 
gemensamt handlande för ett visst syfte 
och samordning är att organisera olika 
verksamheter för ett gemensamt syfte 
(koordinering).

Man kan förenklat säga att samordning 

kan ske genom samverkan eller genom att 
någon som är utsedd att leda fattar beslut. 
I de allra flesta fall av  krishantering sker 
samordningen genom samverkan. 

En kris i samhället drabbar ofta flera 
samhällsfunktioner. De flesta kriser in-
volverar system för förvarning, analys 
av information, operativa insatser, mobi-
lisering av resurser, registrering av indi-
vider, räddnings- och sjukvårdsinsatser, 
evakuering, informationsspridning m m. 
Brister i något av dessa avseenden kommer 
oundvikligen att återverka på kvaliteten 
hos krishanteringen i stort. Dessa generella 
funktioner måste därför ägnas stor omsorg 
i planeringen.  Varje framgångsrik krishan-
tering förutsätter nätverk, både nationellt 
och internationellt. I vissa situationer 
krävs även en fungerande samordning av 
exempelvis tillgängliga resurser.

För att åstadkomma en funktionell och 
framgångsrik krisledning krävs att man 
finner strukturer och redskap för samver-
kan och i förekommande fall samordning 
mellan många aktörer. Detta är något som 
inte kan improviseras fram utan måste 
vara förberett och utvecklat i förberedel-
searbetet.

Strukturer och redskap för samverkan 
och samordning måste utvecklas såväl 
inom som mellan myndigheter på olika 
samhällsnivåer, företrädare för näringsli-
vet, frivilliga organisationer och intresse-
organisationer. En lyckosam krishantering 
förutsätter att samverkan fungerar mellan 
de olika nivåerna i respektive system 
(lokala, regionala, nationella och i förkom-
mande fall internationella). Samspelet mel-
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lan de olika aktörerna bygger till stor del på 
den nätverksstruktur som etableras och en 
viktig komponent i nätverksbyggandet är 
de personliga relationer som då skapas.

Det organ som har i uppgift att leda 
krishanteringen kan även behöva ansvara 
för att samverkande intressenters insatser 
samordnas. En struktur för krishantering 
behöver därför ha goda kunskaper om hur 
olika samhällsorgan är organiserade, hur 
beslut fattas inom dessa samt hur rätta 
beslutfattare kan nås vid rätt tillfälle. Dessa 
kompetenser kan skapas genom seminarier 
och övningar av olika slag.

För att samverkan skall bli effektiv krävs 
bl a att inblandade aktörer har gemensam 
lägesuppfattning. Detta skapas genom 
effektiva och välplanerade system för 
bearbetning och spridning av information. 
Förmågan att utnyttja den nya informa-
tionstekniken vid krisledning är fortfarande 
dåligt utvecklad.  Det är sannolikt att det i 
framtiden blir möjligt att avsevärt förbättra 
kvaliteten i krisledningen genom att bygga 
ut tekniken för informationshantering.

Betydelse av information och 
kommunikation
En viktig förutsättning för en framgångsrik 
krisledning är, som tidigare nämnts, att 
samtliga aktörer har en gemensam läges-
uppfattning, vilket är särskilt uppenbart i 
en utvecklad tvärsektoriell struktur. Detta 
är väsentligt, bl a för att undvika miss-
uppfattningar. För att nå detta måste en 
krisledning ha förmåga att snabbt skaffa 
sig underlag för analys inför beslut om 
insatser och att snabbt få ut fattade beslut 

för verkställighet. Analys av inhämtade 
underrättelser behöver i de flesta sam-
manhang ske i nära samverkan med andra 
organ i samhället. De som deltar i denna 
analys måste ha tillgång till underlag som 
är känt av samtliga intressenter. De sam-
verkande aktörerna bör vara sammankopp-
lade tekniskt så att aktuell lägesinforma-
tion kan utbytas kontinuerligt. I det tidiga 
skedet är det väsentligt att komma ihåg 
att viktiga beslut behöver fattas även om 
informationsunderlaget och analyserna är 
bristfälliga.

Massmedier är viktiga informationskäl-
lor för aktörerna, särskilt etermedierna i det 
inledande skedet av en allvarlig händelse, 
innan de egna analys- och bevaknings-
funktionerna kommit att fungera optimalt. 
Massmedier är viktiga aktörer och viktiga 
redskap för krisledningen. Krisledningen 
måste kunna nyttja medierna på ett än-
damålsenligt sätt. Man bör dock komma 
ihåg att massmedierna är självständiga och 
okontrollerbara. Det är ofta rationellt att 
man identifierar en eller ett par personer i 
krisledningen som sköter kontakterna med 
massmedier.

All personal i den egna organisationen 
är också viktiga aktörer för informations-
inhämtning, särskilt i det inledande stadiet 
av en allvarlig händelse.

Information om inträffade händelser 
och deras konsekvenser samt om planer 
för insatser och om genomförda åtgärder 
behöver delges såväl uppåt som nedåt i 
den egna organisationen. Även samver-
kande organ måste kontinuerligt delges 
information liksom drabbade. Intressenter 
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som inte är direkt inblandade i krishanter-
ingen behöver också delges information. 
Exempel på sådana intressenter kan vara 
direktinformation till berörda delar av all-
mänheten eller till landets befolkning som 
helhet via massmedier. Den information 
som då delges måste vara entydig och för 
detta krävs att de involverade aktörerna 
har en väl utvecklad struktur för ett väl 
fungerande informationsutbyte, säkra 
kommunikationer samt datoriserade stöd-
system för informationsbehandling och 
analys. Icke direkt berörda aktörer bör inte 
utan samråd med de berörda uttala sig med 
anledning av den aktuella händelsen.

Det som bestämmer en verksamhets 
renommé är många gånger faktiskt inte 
enbart vad företaget eller verksamheten 
egentligen har presterat när det gäller god 
krishantering, utan snarare vad verksam-
heten har lyckats kommunicera ut.

Vikten av utbildning, träning och övning
Viktiga komponenter för en välfungerande 
ledning är insikt och motivation för alla be-
rörda av behovet av utbildning, träning och 
övning i krisledning. Övning ger färdighet. 
Behovet av att öva blir man övertygad om 
först när man verkligen övat. Såväl utred-
ningar som erfarenhetsredovisningar visar 
samstämmigt på betydelsen av utbildning, 
övning och träning. Försvarsberedningen 
(2006) påpekar t ex att en aktör bör ha som 
huvuduppgift att förbereda och öva rutiner 
och handhavanden så långt som möjligt för 
att skapa en god krisledningsförmåga. 

Personer med erfarenhet från situationer 
som liknar den som de råkar in i handlar 

mer ändamålsenligt än de som inte har 
någon sådan erfarenhet. Förtrogenhet med 
situationer som avviker från den normala 
ger en rikare handlingsrepertoar. Övningar 
kan ge sådana erfarenheter. 

Man bör sträva efter att identifiera tänk-
bara svagheter i organisationer m m. Av 
särskild betydelse är övningar som tränar 
samverkan mellan olika aktörer, såväl över 
sektorgränser som mellan olika ledningsni-
våer. Övningsverksamhet bör fokusera på 
att öva metoder snarare än lösningar. Även 
organisationer som anser sig ständigt verka 
i mer eller mindre operativa miljöer, som 
t  ex driftledningsfunktioner, har behov av 
att träna sig för oväntade situationer. 

Svårighetsgraden i övningar bör varie-
ras. Man måste öva olika scenarier. Erfa-
renheter visar att det ofta är svårt att uppnå 
en sådan svårighetsgrad i övningarna att de 
ger deltagarna en relevant bild av vad som 
faktiskt kan hända och därmed en effektiv 
träning för uppgifter i krishanteringen. 
Man måste tillåta att övningar ibland ges 
en sådan svårighetsgrad att den övade 
organisationen misslyckas. Chefer och 
övrig personal i en krisledningsfunktion 
måste ha sådan distans till sig själva, att 
de kan hantera misslyckanden i övningar. 
Ett misslyckande i en svår övning kan ge 
högre kvalitet i utvärderingen av övningen. 
Med rätta slutsatser och åtgärder kan risken 
för att misslyckas i en verklig situation 
minska.

Seminarieövningar (table top), övningar 
för nyckelpersoner, uppstartsövningar och 
fullskaleövningar är varianter av övningar 
som bör genomföras. Oannonserade öv-
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ningar avslöjar ofta flaskhalsar i syste-
men och många gånger räcker det i detta 
sammanhang att man endast genomför en 
uppstartsövning. 

Alla övningar som genomförs bör ana-
lyseras och analysens resultat sedan vara 
underlag för modifiering av beredskapspla-
ner m m. Utvärdering av erfarenheter från 
inträffade händelser, såväl nationella som 
internationella, är av stor betydelse och bör 
systematiskt genomföras. Man bör även 
tillgodogöra sig andra aktörers erfarenheter 
såväl från inträffade händelser som från 
övningar. Internationellt övningsutbyte 
är väsentligt och ger nya betydelsefulla 
infallsvinklar och erfarenheter. 

Ansvaret för att en struktur för kris-
ledning ständigt upprätthåller tillräcklig 
kompetens för sin uppgift åvilar den 
”verksamhetsansvarige”. Erfarenheten 
visar dessvärre att funktioner som inrät-
tas för hantering av kriser eller andra 
exceptionella förhållanden inte ges den 
utveckling och övning som erfordras för 
att upprätthålla tillräcklig förmåga. Hela 
organisationen inklusive dess alla chefer 
måste övas.

Försvarsberedningen (2006) föreslår att 
utbildning, övning och träning i krishanter-
ing bör vara obligatorisk för alla aktörer 
som bedriver samhällsviktig verksamhet, 
vilket även föreslås i Regeringens proposi-
tion Samverkan vid kris – för ett säkrare 
samhälle (2005/06:113) där det bl a på-
pekas att regeringskansliet skall ha minst 
en stor övning årligen och alla berörda 
myndigheter och dess chefer skall delta i 
övningsverksamhet med regelbundenhet.

Rekommendationer för fortsatta studier
I vår studie har vi av tidsskäl valt att begrän-
sa oss till några faktorer som vi anser är av 
särskild betydelse för att uppnå förmåga till 
krishantering. Utöver de faktorer som vi har 
behandlat, bör ett antal frågor studeras. 
Hit hör bland annat:

• Analys av begreppen ansvars-, likhets- 
och närhetsprinciperna

• Modeller för samverkan mellan områ-
desansvariga myndigheter, sektormyn-
digheter och näringsliv

• Funktioner av vikt för fungerande kris-
hantering

• Utveckling av informationsteknologin 
för nationell krishantering

• Kontakter och relationer med massme-
dier

• Strategier för prioriteringar av samhäl-
lets resurser vid en kris, 

• Vilka verksamheter/anläggningar i 
landet kan medföra allvarlig skada om 
de utsätts för t ex terroristangrepp och 
hur upprättas planer för skydd av sådana 
verksamheter och samhällsfunktioner?

• Hur integrera militär och civil krishan-
tering i en och samma struktur? 

Det fortsatta arbetet bör, enligt vår upp-
fattning, bedrivas i en grupp bestående av 
representanter för Akademiens samtliga 
avdelningar. Därmed ger Akademien ett 
tydligt uttryck för sitt vidgade engagemang 
inom området ”samhällets krishanterings-
förmåga”.
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I kapitel 9 i regeringens proposition Sam-
verkan vid kris – för ett säkrare samhälle 
(Prop 2005/06:133) efterlyses ett nationellt 
säkerhetsforskningsprogram, som syftar 

till att öka kunskapen inom säkerhetsom-
rådet. Våra förslag till fortsatta studier kan 
ses som aktiviteter som behöver utvecklas 
inom ramen för ett sådant arbete.
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Studerat material

KKrVAHT-artiklar om ledarskap och 
ledning (1989-2006)
KKrVA:s tidigare arbeten har tyngdpunkt 
i militärt ledarskap, men de senare åren 
berörs även den civila krisens aspekter. 
Det finns många värden i den militära 
ledarskapstraditionen som är till gagn för 
civil krishantering. Man hanterar faktorer 
som berör både förberedelser och ge-
nomförande, men belyser inte tillräckligt 
vikten av samverkan, som är av särskild 
stor betydelse i den civila krishanteringen. 
De artiklar som studerats i KKrVAHT och 
som berör ledarskap och ledning återfinns 
i litteraturlistan.

Krishantering på svenska – teori och 
praktik (Bengt Sundelius, Erik Stern, 
Fredrik Bynander)
Nationell kris innebär att de centrala ak-
törerna uppfattar situationen som att be-
tydande värden står på spel, begränsad tid 
står till förfogande och omständigheterna 
präglas av betydande osäkerhet. Denna 
definition relaterar väl till det som uttrycks 
som svåra påfrestningar.

Inom alla organisationer föreligger en 
betydande spänning mellan å ena sidan 
de beslutskrav som en rationalitet base-
rad på sakärendenas innehåll ställer, och 
å andra sidan de legitima krav som en 
rationalitet kopplad till behovet av stöd 
för ledningens verksamhet ställer. Denna 
spänning beror på förhållandet att inom 

alla organisationer fordras organisatorisk 
följsamhet (followership) för att man ska 
kunna utöva t ex administrativt ledarskap. 
Denna obeständiga tillgång måste vårdas, 
vilket sker om beslut fattas med lyhördhet 
nedåt i organisationen.

Beslutfattarens s k balansakt är en balans 
mellan ”strävan efter analytisk-sakliga 
beslutsgrunder”, ”behov av acceptans, 
konsensus och stöd” samt ”hushållande 
med tid och andra viktiga resurser”. 

Ledande beslutsfattare bör inse att 
ärendetrycket obevekligen driver besluts-
processen mot en lägre kvalitetsgrad. 
Självinsikt i kombination med en strävan 
att skapa strukturella fördelaktiga arbets-
villkor för att kunna agera utifrån den s k 
analytiska beslutsmodellens krav framstår 
som ett optimalt tillvägagångssätt.

Kriser kräver snabba ställningstaganden, 
omfattar ofta ett överraskningsmoment 
med en chockverkan samt kan även inne-
bära fysisk och känslomässig utmattning. 
Planeringsmanualer eller i förväg övade 
procedurer för olika hotscenarier stämmer 
sällan överens med den faktiska situatio-
nen. Man kan inte lita till organisationens 
inbyggda minne om hur liknande probem 
löstes tidigare, då varje kris innebär en 
unik kombination av svårbemästrade och 
konfliktfyllda situationer.

Medan en begränsad grad av stress anses 
kunna verka stimulerande för människan 
och bidra till en förhöjd beslutskapaci-

 Bilaga
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tet, leder höggradig och utdragen stress 
sannlikt till nedsatt analytisk förmåga. Ett 
panikliknande tillstånd kan inträda där be-
slutsfattaren antingen drar sig undan svåra 
avgöranden eller sugs in i ett hyperaktivt 
men oreflekterat beteendemönster.

Så kallad kontorspolitik innebär att 
organisationsintressen tar överhand till 
förfång för en mer övergripande helhets-
syn. Rivaliteter mellan olika enheter m m 
överskuggar den sakliga analysen av en 
problemställning. Miles lag säger: var man 
står (i en fråga) bestäms av var man sitter 
(i organisationskomplexet).   

Kriser tenderar att tvinga fram ad hoc-
former för både beredning och implemen-
tering av beslut då etablerade rutiner ofta 
framstår som omständliga och tidskrävan-
de. I bästa fall skapar denna regelvidrighet 
kreativa moment av betydande betydelse. 
I sämsta fall leder ad hoc-hanteringen till 
betydande policyfiaskon med kostsamma 
konsekvenser för de inblandade.

I akuta och stressfyllda krislägen av-
skärmas arbetslaget från medlemmarnas 
organisatoriska hemvister, då snabba och 
sekreta ställningstaganden krävs. I ett 
nationellt krisläge torde det vara svårt 
att inom den centrala beredningsgruppen 
primärt framstå som företrädare för ett or-
ganisatoriskt eller partipolitiskt särintresse. 
I en sådan stressituation kan det normativa 
trycket vara starkt att lojalt medverka till 
gemensamma ödesbeslut inom ett intimt 
arbetslag. Detta betyder dock inte att kon-
fliktbenägenheten försvinner, utan ger den 
en mera kamouflerad karaktär.

Viktiga hinder för inlärning är bl a indivi-

ders och organisationers självförsvarsmeka-
nismer. Den försiktighet som ofta förknip-
pas med konkurrensfyllda arbetsmiljöer, 
som de man ofta återfinner i umgänget 
inom eller mellan myndigheter, kan leda 
till förnekande, klander och syndabock-
förfarande. Ironiskt nog kan opportunism ge 
samma effekter, då aktörer oförtjänt tar på 
sig äran av tydliga framgångar. Båda dessa 
fenomen kan framkalla en felaktig bild av 
ett skeende, hämma en öppen efteranalys 
av erfarenheterna och därmed försvåra 
kollektiv inlärning från kriser. Det institutio-
nella minnet är viktigt för en organisations 
framtida agerande. Denna lagrade resurs 
består dock både av nytillförd kunskap om 
tidigare erfarenheter och av bortsorterad 
information om denna historia. Även det 
kollektiva minnet är selektivt, vilket kan 
utgöra ett hinder för inlärning.

Ett svårt steg för en jäktad och själv-
medveten beslutsfattare på hög nivå är 
att ta sig tid att kritiskt reflektera över de 
egna arbetsrutinerna och deras eventuella 
brister. Det räcker inte att endast fokusera 
på sakinnehållet i de ärenden man dagligen 
konfronterar. Om man har ambitionen att 
leda arbetet i departementet eller myn-
digheten framåt mot sakligt välgrundade 
säkerhetspolitiska ställningstaganden är 
det nödvändigt att tidvis även fundera över 
hur man i det dagliga arbetet skapar förut-
sättningar för att uppnå detta rationalistiskt 
grundade mål.

Den internationella forskningen visar att 
det föreligger en rad parallelliteter mellan 
militärt fokuserade kriser och andra typer av 
mer inomnationell eller civil inriktning.
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En förklaring till den i Sverige positiva 
synen på samverkan i smågrupper är de 
gemensamma procedurella referensra-
marna. Centralt placerade individer har 
genom att under lång tid ha arbetat med 
varandra anammat ett givet normsystem 
kring lämpliga samverkansformer och en 
ändamålsenlig rollfördelning inom olika 
beslutsorgan. Detta informella regelverk 
fungerar som ett bindemedel då aktörerna 
plötsligt kastas in i ett dramatiskt och stres-
sigt krishanteringsarbete. Liten möda be-
höver ägnas åt positionsmarkeringar utan 
arbetet kan fokusera på de sakfrågor som 
pockar på omedelbara åtgärder. Avigsidan 
av denna procedurella intimitet är att små-
grupper i sig positiva resultatorientering 
kan leda till att den snabbt fjärmas från sin 
omgivning, begränsar sitt informations-
flöde samt förbiser viktiga handlingsmöj-
ligheter. Samsynen kring procedurer kan 
bli sakanalysens fiende.

Initiala problemformuleringar har en ten-
dens att bli allenarådande eller åtminstone 
långlivade i ett krisförlopp. Andra aktörer, 
som inträder senare i arbetet, utgår från att 
denna för honom givna problemformuler-
ing är sakligt grundad och bygger på en 
analytisk beslutsprocess. På lös grund fat-
tade ställningstaganden kan smitta av sig 
till nästa fas av beslutsprocessen, där det 
okritiskt tas in i beredningen som objektivt 
givna premisser. I många studerade fall har 
det visat sig att sådana, och ofta ej välgrun-
dade definitioner, får stora komplikationer 
för det fortsatta krishanteringsarbetet.

Slutsatsen som kan dras efter att ha stu-
derat några exempel på nationell krishan-

tering (U 137-krisen 1981, Tjernobylkrisen 
1986, valutakrisen 1992) är att improvisa-
tion är vanlig och sannolikt nödvändig i 
krishantering. Stående planer kan inte lösa 
situationer som uppstår i vissa situationer. 
Överraskningsmomentet framträder som 
ett centralt element i den initiala hanter-
ingen trots försök till operativ beredskap 
enligt olika scenarier. Flexibilitet är ett 
nyckelord, men dess baksida är oöverlagda 
åtgärder baserade på i hast framkommen 
information.

Då man föresatt sig att identifiera de cen-
trala personerna i det nationella krishante-
ringsarbetet, måste man fokusera såväl på 
den formella beslutsordningen som på den 
informella samverkan som är karaktäristisk 
för små intima arbetsgrupper. Att perso-
ner med formellt överordnad ställning i 
kraft av sitt ämbete har ett inflytande på 
beslutsfattandet kan ifrågasättas endast i 
undantagsfall. Vad som förefaller vara vik-
tigt är hur aktivt eller passivt den formella 
chefsställningen utnyttjas. Likaledes är det 
väsentligt att veta hur chefspersoner dele-
gerar sitt styrmandat i hektiska situationer. 
Relevant i detta sammanhang är också hur 
denna delegerade kompetens förvaltas i de 
aktuella understrukturerna. 

I den stressfyllda och svåröverblick-
bara atmosfär som karaktäriserar nationell 
krishantering sätts informationsprocessen 
under hård press. Ledningsbehovet av 
snabba underrättelser kring den plötsligt 
uppkomna situationen resulterar i en 
kraftig omedelbar ökning av informations-
inhämtningen. När sedan organisationen 
översvämmas av ny information finns en 
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risk att de normala beredningsrutinerna 
bryter samman. En slags kortslutning av 
informationsprocessen kan uppstå. Den 
informationsmassa som då förpassas uppåt 
i organisationen förblir obearbetad och är 
ofta allt för omfattande. Viktiga signaler 
respektive störande brus kan inte lätt 
särskiljas ur denna datamängd. Detta kan 
innebära ett svårhanterligt dilemma för 
beslutsfattare i kris.

Symtomet ”situational information over-
load” kan uppstå i kriser då man centralise-
rar beslutsfattandet till toppen. Fenomenet 
bottnar i det faktum att i krissituationer både 
ökar den inkommande informationsmäng-
den och förkortas tiden till förfogande för 
analys av denna information. Som en ytter-
ligare förstärkande faktor verkar ledningens 
ovilja i kris att anförtro till underordnade 
ansvaret att avgöra informationens omedel-
bara relevans. Detta förskjuter ytterligare 
informationsbördan uppåt i organisationen. 
Den s k ”gate keeper-rollen” av information 
och expertkunskap kan på denna lägre nivå 
motverka en sådan tendens till kortslutning 
på ledningsnivå. 

Krishantering, liksom krisförebyggande 
åtgärder, kräver en mycket speciell form av 
omedelbar och framåtblickande informa-
tionstillgänglighet samt ett robust besluts-
system, vilket inte faller sönder under stark 
tidsnöd och känslomässig stress.

Inom varje verksamhetsfält behövs ett väl 
avpassat samspel mellan dem som arbetar 
med att få fram ett på analytisk grund base-
rat kunskapsunderlag och dem som ansvarar 
för beslut och genomförande av den offici-
ella politiken inom respektive sfär.

Det är mycket vanligt att de första intryck-

en kring en krissituation blir de bestående 
trots senare mer tillförlitlig information. 

Hur centrala beslutsfattare först kommer 
i kontakt med och kognitivt uppmärksam-
mar ett aktuellt problem påverkar i hög 
grad hur de sedan definierar denna situa-
tion. Etablerade rutiner inom förvaltning 
och regering har stor betydelse därvidlag. 
Även rena tillfälligheter spelar in då varje 
beslutssituation måste förstås utifrån sina 
speciella utgångspunkter.

Det förefaller väsentligt att man i inled-
ningsfasen av ett krisskede, då stressupp-
levelsen och informationsosäkerheten är 
som störst, möjliggör för kritisk, sansad 
granskning av de initiala problemuppfatt-
ningarna. Dessa kan komma att styra det 
fortsatta krishanteringsarbetet och bör där-
för ej anammas utan eftertanke. Alternativa 
problemformuleringar, och därmed ramar-
na för den vidare krisupplevelsen, måste 
lyftas fram tidigt och då beaktas seriöst. 
I många fall kan dessa alternativuppfatt-
ningar avvisas efter en sådan granskning. 
Inte sällan leder en sådan kritisk diskussion 
till en djupare förståelse  av den på de 
första och sannolikt osäkra intrycken ba-
serade huvuduppfattningen. Denna kritiska 
granskningsfas behöver inte ta mycket tid 
från själva krishanteringsarbetet. Genom 
att avsätta en kort stunds självrannsakan ti-
digt kan senare tidsödande och kostsamma 
problem undvikas. 

Förberedelser inför eventuella fram-
tida kriser måste göras med en klar 
medvetenhet om planeringsfunktionens 
begränsningar. Fasta planeringsramar och 
detaljerade operativa direktiv fungerar inte 
i de unika situationer som varje kris inne-
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bär. Planeringsarbetet kan i stället inriktas 
på att utveckla kompetenser och resurs- 
nischer, vilka i ett krisläge kan kombineras 
och användas på olika sätt. Flexibilitet 
på helhetsnivån kan kombineras med ett 
mer utpräglat planeringsarbete inom varje 
resurs- eller kompetensblock. Genom att 
på olika sätt bygga samman dessa olika 
komponenter, liksom Legobitar, kan kris-
hanteraren möta varje situation flexibelt 
men också med en betryggande hand-
lingsberedskap. Att påstå att man inte kan 
planera inför krissituationer är sålunda lika 
missvisande som att hävda att man måste i 
förväg utarbeta entydiga, skriftliga direktiv 
för aktioner i kris.

Det verkar viktigt att krishanterare mer 
öppet redovisar den ofta betydande osä-
kerhet som råder inledningsvis i en kris-
situation.

Bristen på i förväg fastställda samord-
ningscentraler och samverkansrutiner kan 
leda till att procedurfrågor tar uppmärk-
samhet från substansöverväganden. Därtill 
inbjuder en sådan ordning till snabba, men 
kanske mindre väl genomtänkta initiativ, 
vilka kan få en styrande effekt på det fort-
satta handlandet.

I de fall då man får en samtidighet av 
svårhanterliga situationer kan krishan-
teringskapaciteten sättas på hårda prov. 
Resurser måste mobiliseras på en rad 
fronter samtidigt och beslutsfattarna måste 
på samma gång uppmärksamma flera olika 
frågekomplex. Både organisatoriskt och 
kognitivt kan krishanteringskapaciteten 
snabbt överansträngas i sådana utsatta 
kombinationslägen. Ett robust lednings-
system måste kunna hantera flera viktiga 

frågor samtidigt och inte paralyseras av 
kriser på flera fronter. 

Perceptioner, allmänpolitiska värder-
ingar och samhällsideal framstår som 
viktiga bakgrundsfaktorer för att kunna 
fastställa vad som skall uppfattas som 
en nationell kris. Det subjektiva inslaget 
i sådana bedömningar måste framhållas, 
särskilt då dessa överväganden läggs till 
grund för beslut eller icke-beslut med 
betydande konsekvenser för landets väl. 
Krishantering på nationell nivå bygger 
på denna typ av subjektiva avgöranden i 
svåra situationer fyllda av informations- 
osäkerhet, otydlig ansvarsfördelning, okla-
ra handlingsregler och personlig stress.

Ledarskap i kriser (Ragnar Kjeserud, 
Lars Weisæth) 
I det följande sammanfattas några av de 
för krisledning väsentliga påpekanden och 
villkor som Kjeserud och Weisæt presente-
rar i sin publikation. Ett hot mot en fung-
erande krisledning är att man utvecklar 
det fenomen som på fackspråk benämns 
personlig osårbarhet d v s att när andra 
drabbas och man själv klarar sig utvecklas 
efter en tid en känsla av osårbarhet; ”det 
kan inte hända här”, eller åtminstone ”det 
händer inte mig”.

Före en kris
Procedurer och planer är viktiga för att 
nå framgång och lyckas. Det gäller t ex 
instruktioner och rollfördelning, något 
som är viktigt att kunna väl. Här behövs 
också s k pappersövningar i att hitta i 
formulär, tabeller m m, samt realistiska 
simuleringar.
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Det är viktigt för ledare att öva förmågan 
till problemlösning, d v s kreativt tänkande 
under allvarlig stress. Detta kräver öv-
ning under realistiska betingelser där man 
samtidigt utsätts för stress. Insikt i egna 
stressreaktioner både vad gäller uppmärk-
samhetsfunktionen, tankeförmågan, käns-
lor och handlingsmönster är värdefull.

Ledare som har varit i verkliga krissi-
tuationer tidigare, eller som har genomgått 
realistiska övningar, klarar sig bättre än 
andra som saknar dessa erfarenheter. Kris-
hanteringskompetens är därför en viktig 
kompetens för ledare och nyckelpersoner 
i en organisation.

Helheten måste hela tiden vara i fokus 
och det är viktigt att ledare och nyckelper-
soner övas både mentalt och handgripligt i 
att hantera det oväntade.

Krisberedskap och hantering av kriser 
kan inte läras genom inläsning. Det måste 
upplevas för att kunna ge den erfarenhet 
som behövs när man står mitt i en verklig 
krissituation. Det är därför praktisk träning 
av alla ledare och nyckelpersoner är så 
viktig för att kunna klara en optimal och 
rationell hantering av kriser.

Det måste finnas en mental beredskap för 
att improvisera och utgå från den verklig-
het som uppstår. Realistiska övningar är 
därför en absolut förutsättning för att klara 
av att hålla huvudet kallt vid ett olyckstill-
fälle eller andra oväntade händelser.

Under en kris
Ett eller flera kännetecken som upplevs vid 
en kris är att det finns allvarliga hot mot 
viktiga värden för den enskilde personen, 

organisationen eller samhället som helhet; 
det är flera sammanfallande händelser; det 
råder hög osäkerhet med hänsyn till vär-
dering av situationen, som från en början 
kan se obetydlig eller ofarlig ut, men som 
allt eftersom visar sig bli kritisk; man har 
reducerad kontroll; det finns begränsad 
information; det sker en eskalering av 
händelsen; det föreligger tidsnöd; det sker 
snabba förändringar i situationen; det 
finns ett grupptryck och ett mediatryck; 
samt man har långa och ansträngande 
arbetspass.

När en kris drabbar utan att det finns 
några planer, blir krisledningen ofta häm-
mad av otillräckliga resurser.

Centrala ledarfunktioner är: man måste 
erkänna att man har ett allvarligt problem 
framför sig och genast försöka identifiera 
problemet (critical event identification); 
man måste se till att relevant information 
samlas in; man måste formulera alternativa 
lösningar och acceptera de troliga konse-
kvenserna av de olika alternativen och 
man måste välja bland alternativen och ge-
nomföra den valda lösningen, kontrollera 
resultat mot målsättning och genomföra 
nödvändiga justeringar.

I stegvis ordning är de vanligaste felen 
som ofta begås: krisen uppmärksammas 
alltför sent, informationsinhämtningen är 
otillräcklig (defensive avoidance), brist på 
analytiskt tänkande, handlingsförlamning 
eller impulsbeslut.

För en ledare föreligger det krav på för-
måga till att kunna tolka rationellt tänkande, 
förmåga till att kunna och våga fatta beslut, 
samt dokumenterad handlingsförmåga.
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Vad gäller agerande kräver ofta ett in-
tellektuellt ledarskap att ledaren uppvisar 
fysisk passivitet; ledaren skall använda 
huvudet, inte kroppen! Att ledaren agerar 
själv för agerandets egen skull är emel-
lertid inte ovanligt. Det betyder att ledaren 
blir operativ och gruppen i värsta fall blir 
utan överordnad ledning.

I stränga hierarkiska system, med stor 
vikt på karriär, kan rädslan för att göra fel 
bli så stark att den kan verka handlingsför-
lamande eller att direktiven blir viktigare 
än genomförandet av ett situationsbestämt 
ledarskap.

 Det är viktigt att vara klar över att kris-
planen eller rutinerna alltid kommer att 
vara ett historiskt dokument. Det är därför 
väsentligt att ta reda på vad som gäller för 
stunden, innan planen verkställs. Krisled-
ning är i stor utsträckning situationsan-
passat ledarskap. En krisledning måste 
vara villig att improvisera i hög grad och 
hela tiden vara smidig och flexibel, samt 
prestera optimalt för bästa resultat. En 
krisledare måste värdera om han skall vara 
offensiv, defensiv eller avvakta inom olika 
ansvarsområden.

Avslutningsvis är följande påpekande värt 
att lägga på minnet: Ledningen blir de facto 
bedömd efter hur kompetent man är att kom-
municera via medier i en krissituation. Det 
som bestämmer en verksamhets renommé är 
faktiskt inte vad företaget eller verksamheten 
egentligen har presterat när det gäller god 
krishantering, utan snarare vad verksamheten 
har lyckats kommunicera ut.

FOA/FOI-rapporter (1998-2004)
Flera FOA/FOI-rapporter har studerats 

som berör kommunal nivå, men kan från 
principiell synpunkt vara intressanta även 
i mer generella diskussioner om ledning 
under exceptionella förhållanden. Som 
sammanfattande slutsats av dessa rapporter 
kan framhållas vikten av välfungerande 
informationstjänst, ledningsfunktionens 
förmåga till och mandat för beslutfattning 
samt förmåga till samverkan. Andra slutsat-
ser är vikten av utbildning och övning av 
ledningsorganisationer. I rapporterna dis-
kuteras även hur ett systems aktörer berörs 
av olika strukturer, t ex historiska strukturer, 
organisationsstrukturer, legala strukturer, 
idé- och normstrukturer, sambands- och 
informationstekniska strukturer.

KAMEDO-rapporter (1987-2006)
Samtliga KAMEDO-rapporter sedan 1987 
(Socialstyrelsen 1987-2006) har studerats 
utifrån ett ledningsperspektiv. I många rap-
porter påpekas vikten av att personal som 
skall leda olika typer av insatser/situationer 
måste utbildas och övas för ändamålet. Vi-
dare påpekas vikten av att det finns rutiner 
för samverkan och samordning mellan olika 
aktörer. Roller och ansvarsfördelningen 
mellan olika aktörer måste vara tydlig. En 
viktig uppgift för krisledningsfunktioner är 
att det finns förberedda system (och inne-
håll) för informationsspridning såväl till 
allmänhet som till olika aktörer. Ansvariga 
för informationsspridning måste vara väl 
förtrogna med och utbildade för uppgiften. 
Vikten av att det finns alternativa kommu-
nikations- och sambandskanaler påpekas 
– det bör finnas alternativ till de system 
som används i vardagen. Det måste fin-
nas säkra kommunikationskanaler mellan 
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myndigheter. Information som sprids från 
myndigheter m fl aktörer måste vara sam-
ordnad mellan aktörerna och budskapen 
som sprids måste vara entydiga. Initialt kan 
informationen om händelsen vara bristfäl-
lig och avgörande beslut i inledningsskedet 
grundas på denna bristfälliga information. 
Det är viktigt att alla aktörer är medvetna 
om detta. Fortlöpande dokumentation om 
åtgärder etc är väsentlig under hela kris-
förloppet. En krisledningsfunktion ska inte 
avvecklas för tidigt.

Krishanteringssystem inom SAS (Erling 
Norin, SAS)
Scandinavian Airlines System (SAS) har i 
modern tid råkat ut för två större haverier. 
Gottröra 1991 och Milano 2001. Händel-
serna var exceptionella var och en på sitt 
sätt. Vid Gottröra, där ett plan nödlandade 
i skogsterräng, överlevde såväl passagerare 
som besättning. Milano (Linate-haveriet) 
inträffade på en flygplats, varför överlev-
nadsmöjligheterna var betydligt större än 
vid Gottröra. Här omkom både passage-
rare och besättning. Då Gottröra-haveriet 
inträffade, hade SAS inget system för 
krishantering av besättningen. De problem 
som uppstod under det första dygnet efter 
haveriet, visade på behovet av planer och 
rutiner för krishantering. 

Erfarenheterna från Gottröra-haveriet 
redovisades i en intern rapport  (Erling 
Norin 1992). 

Med stöd av  rapporten byggdes en struk-
tur, direkt underställd företagsledningen, 
för att kunna hantera exceptionella händel-
ser parallellt med att den vardagliga verk-

samheten. Tydliga uppgifter och mandat 
för krisledning utformades. Utbildning och 
övningar genomfördes. Den utvecklade 
strukturen nyttjades med stor framgång 
vid olyckan i Milano.

De erfarenheter som SAS har gjort av 
de båda haverierna visar att en verksam-
het av den omfattning som SAS bedriver 
måste disponera särskilda resurser för 
krishantering. Dessa måste lyda direkt 
under företagsledningen, men måste vara 
fristående från den dagliga verksamheten. 
För att snabbt kunna inta ökad beredskap 
måste ett embryo till krisledning, en 
beredskapsorganisation, ständigt finnas 
tillgängligt och ha mandat att i ett akut 
läge vidta de åtgärder som krävs för att 
starta krishanteringsarbetet. Embryot för 
krishantering förstärks i akuta lägen med 
resurser från olika delar av företaget. 
Kompetensen inom den inrättade struktu-
ren för krishantering måste hållas på hög 
nivå genom utbildning och återkommande 
övningar av olika slag.

Samverkan vid kris - för ett säkrare 
samhälle (Prop 2005/06:133). 
Propositionen bygger på de senaste årens 
erfarenheter samt på Försvarsberedningens 
rapport En strategi för Sveriges säkerhet 
(Ds 2006:1).

Sammanfattningsvis leder krisbered-
skapspropositionen till att Sverige får en 
organisation för riktigt stora kriser som 
drabbar flera samhällsområden och att 
man får ordentliga varningsklockor. Ett 
robustare samhälle fortsätter att byggas 
med effektivare användning av samhällets 
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resurser och bättre kunskaper skapas om 
hur Sverige, kommunerna och enskilda 
kan klara kriser.

Det skall finnas en organisation för 
riktigt stora kriser som drabbar flera sam-
hällsområden, vilket innefattar att det skall 
finnas en nationell krisledande myndighet. 
Övriga myndigheter skall ha kvar ansvaret 
för sina verksamheter. Relevanta delar 
av Statens räddningsverk och Krisbered-
skapsmyndigheten förs samman. Sverige 
har en bra organisation för ”vanliga” kriser 
men nu fås också en nationell krisledande 
myndighet för att klara av stora kriser som 
är tvärsektoriella.

Varningsklockor och beredskap innebär 
att den krisledande myndigheten har egen 
varningsklocka. Regeringskansliets be-
redskaps- och analysenhet är regeringens 
egen varningsklocka. Bättre med många 
varningsklockor än för få, men de skall 
samverka.

Utpekade myndigheter och länsstyrel-
serna ökar sin beredskap så att det bl a finns 
tjänstemän med mandat att starta upp verk-
samheten, och som är tillgängliga dygnets 
alla timmar och veckans alla dagar.

Ett robustare samhälle skall skapas bl a 
genom krav på grundläggande funktio-

nalitet i samhällsviktig verksamhet. Det 
väsentliga är inte hur det skall fungera 
utan det väsentliga är att det skall fung-
era. Det skall skapas en stärkt beredskap 
i dricksvattenhanteringen och en stärkt 
informationssäkerhet. Det skall vidare ska-
pas ett effektivare användande av resurser 
bl a genom att fler frivilliga organisationer 
skall kunna få stöd för att vara krisresurser 
i kommunerna, ”blåljusmyndigheternas” 
gemensamma radiosystem Rakel skall få 
utökad användarkrets. Det skall ske en 
bättre samordning av nationella krisre-
surser såsom fartyg och andra maritima 
resurser, helikoptrar, CBRN-resurser och 
underrättelseverksamhet.

Slutligen skall det skapas förutsättningar 
för bättre kunskaper i krishantering genom 
bl a ett nationellt program för säkerhets-
forskning, utbildning om samhällets säker-
het i gymnasieskolan, stöd till frivilliga 
organisationer som kunskapsförmedlare 
till allmänheten, krav på kommunala risk- 
och sårbarhetsanalyser, krav på kommunal 
utbildning och övning av anställda och för-
troendevalda. Regeringskansliet skall ha 
minst en stor övning per år och alla berörda 
myndigheter och dess chefer skall delta i 
övningsverksamhet med regelbundenhet.

Summary
Ability of management and leadership in civil crises
by Per Kulling, Sture Ericson, Karin Lindgren and Folke Pärnerteg
Society must have a good ability to handle 
serious incidents in order to prevent them, 
as far as possible, from developing into 
crises. For this reason, large organizations 

should have a well-developed and well-re-
hearsed structure for handling crises. The 
resources for this should be taken from the 
very organization set up for this purpose. 
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and exercises in handling a crisis and cri-
sis management should be obligatory for 
all actors who lead operations on a large 
scale. The entire organization, including 
its managers, must practise and take part 
in exercises regularly.

The study emphasizes the need to esta-
blish and maintain an ability to handle cri-
ses, how this ability should be used in the 
initial stages of a serious incident, and the 
interplay during crisis handling between 
the management of a normal operation and 
a crisis-handling function. 

The following additional studies are 
proposed:

• Analysis of the concepts of  responsi-
bility principle, parity principle and proxi-
mity principle.

• Models for co-operation between 
geographical-area-responsibility autho-
rities, central- government  authorities, 
organizations and companies.

• Functions of importance for functio-
nal crisis handling.

• Development of information techno-
logy for  national crisis handling.

• Contacts and relations with the mass 
media.

• Strategies for prioritization of 
society’s resources during a crisis.

• The enterprises/establishments within 
the country that may cause serious damage 
if they are exposed to, for instance, terrorist 
attacks, and how plans should be drawn 
up to protect such operations and society 
functions.

• How to integrate military and civil 
crisis handling into the one and same 
structure.  

The structure should be invested with a 
high general ability to handle various types 
of difficult and rapidly arising situations. 
The threats and new requirements that now 
constitute the basis for security planning 
are more focused on the need for well-
developed management than on a single 
leader.

The person who is appointed to lead a 
crisis operation must have a clearly for-
mulated goal and a mandate to make the 
necessary decisions to initiate the handling 
of any situation that may arise. The mana-
gement and its leaders must have a good 
abilitys to take the initiative, to listen and 
to analyze, to lead the co-operation with 
other bodies in society and to reach de-
cisions, sometimes on uncertain grounds, 
and to communicate these to the parties 
concerned. The responsibility for ensuring 
that a structure for handling crises is for-
med and maintained rests upon the person 
carrying out the executive function for 
the operation. One of the most important 
preconditions for successful crisis handling 
is that all actors have a common view of 
the situation. In order to achieve this, a 
structure for co-operation and co-ordina-
tion between the various actors in society 
has to be prepared. This presupposes that 
there are channels for disseminating and 
exchanging information, both within an 
actor´s own organization and  between 
different actors. 

Important well-functioning management 
components are insight and motivation 
for all parties concerned with the need for 
training, practice and exercises in handling 
a crisis and crisis management. Training 


