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I detta inlägg diskuterar vi krishante-
ringssystemets förmåga att uppfånga 

och dimensionera sig själv för nya stora 
hot. Vi gör det utifrån en jämförelse med 
invasionsförsvarets väl utvecklade proces-
ser i fråga om hotbildsanalys, långtidspla-
nering, forskningsbeställning, utbildning 
och materielanskaffning. Vi gör det också 
genom att beskriva tre exempel på nya hot-
utvecklingar som krishanteringssystemet 
nyligen har hanterat eller bör hantera. Våra 
exempel är SARS-epidemin, nanotekno-
logi och fågelinfluensa. Avslutningsvis 
diskuterar vi om inte det nuvarande 
krishanteringssystemet på grund av sin 
ekonomi, sin brist på långsiktighet och sin 
organisatoriska form, representerat av en 
splittrad utförarkultur, hellre underskattar 
ett hot än överskattar det. Det är i slutän-
dan ett politiskt beslut, vi är ändå av den 
meningen att det är vissa hot inte får un-
derskattas. Det är krishanteringssystemets 
uppgift att definiera och dimensionera för 
dessa. 

Bakgrund
Avsikten med årsredovisningen var ur-

Hot förr och nu

Årlig redovisning Kungliga Krigsvetenskapsakademien avd V 
den 9 oktober 2007 av Bo Rybeck och Åke Sellström

HANDLINGAR

sprungligen att beskriva hotbilden mot 
Sverige då det gäller stora världsomfat-
tande epidemier s k pandemier och var 
tänkt att bli en redovisning av hotet från 
fågelinfluensan. Ett hot måste alltid bedö-
mas ur perspektivet av vilket skydd och 
vilka motåtgärder som finns eller som är 
möjliga att skapa. Under arbetet utveckla-
des vår studie mer och mer till att gälla vårt 
nuvarande krishanteringssystems relativa 
kraft, d v s dess förmåga att vidta stora 
förberedande skydds- och motåtgärder. 
Det kan gälla att investera i klargörande 
forskning, i avancerad och dyr teknologi, 
i dyra processer eller i fabriker för tillverk-
ning av läkemedel eller vacciner. Vår egen 
erfarenhet av hur hot har hanterats inom 
vårt tidigare totalförsvar har i detta inlägg 
tjänat som jämförelse. 

Det nu lämnade invasionsförsvaret hade 
en tydlig uppgift – att behålla Sverige 
svenskt. Det var en väl förankrad historisk 
uppgift, och synen på den och dess tillämp-
ning såsom de återspeglas i lagar, skolor, 
organisation och processer var väl utarbe-
tade. Krishantering eller samhällskydd är 
i sitt nuvarande utförande en ung uppgift 
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och avses minska Sveriges sårbarhet mot 
allvarliga belastningar som hotar vår sä-
kerhet, vår demokrati och vårt välstånd. 
Sverige håller fortfarande på att utveckla 
formerna för denna krishantering. 

Krisen finns definierad som en snabbt 
utvecklande händelse med stora och 
svåröverblickbara konsekvenser. Den 

skall gärna engagera flera myndigheter 
och flera nivåer (kommun, län o s v). Den 
skiljer sig framför allt genom sin snabba 
utveckling från många till synes krisartade 
frågor såsom antibiotikaresistens, global 
uppvärmning och aids vilka alltså ej be-
handlas här.

Om invasionsförsvaret var en kultur 

Figur 1 avser att beskriva att invasionsförsvaret utvecklade en mängd processer. Man 
kan anmärka att vårt invasionsförsvar mest var ett planerande försvar som faktiskt dess-
bättre aldrig behövde prövas. Men det fanns väl utvecklade och långsiktiga processer 
för hotbedömning, för materialanskaffning m m. Man kan också betona att det fanns en 
tydlig kontinuerlig politisk förankring av hela processen.

Hotbildsbevakning 

Perspektivplaner  

Utbildningsuppdrag Materielanskaffning  
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av planerare, har det nya krishanterings-
systemet genom sin konstruktion bildat 
en kultur av utförare. Systemet bygger på 
att krishanteringsansvariga myndigheter 
gör initiala hot- och riskbedömningar och 
därefter själva föreslår åtgärder för att han-
tera dessa.  Man skulle kunna säga att den 

top-down planeringskultur som fanns inom 
invasionsförsvaret i krishanteringssyste-
met bytts mot en bottom-up, genomföran-
dekultur. Om invasionsförsvaret lätt kunde 
fostra en alarmistisk kultur, stora hot och 
stora åtgärder, kan krishanteringssystemet 
lätt befordra en reduktionistisk kultur. 

 

Beslut om finansiering

Fem samverkansområden

32 krisberedskapsmyndigheter 290 kommuner och 21 “län”

Ett samverkansområde
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Bild 2 illustrerar de processer i krishanteringssystemet som diskuterats ovan.
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Krishanteringssystemet å andra sidan 
arbetar mer bottom-up och samverkande 
myndigheter skall skydda och hjälpa 
medborgarna. Det behövs då inte samma 
generella förankring – alla behöver inte 
vara med. Myndigheterna har sina respek-
tive uppgifter och sina mandat som framför 
allt är grundade i en operativ miljö – inte 
i en planerande.

Hur reagerar då krishanterings- 
systemet på allvarliga snabbt 
förlöpande kriser? 
Med några exempel i verkliga och skönj-
bara kriser vill årsredovisningen peka på 
hur systemet kan förväntas reagera eller 
inte reagera, samt om de förberedelser som 
planeras, görs eller gjorts kan bedömas 
adekvata. Det är författarnas mening att 

Bild 3 innehåller en jämförelse mellan invasionsförsvaret och krishanteringssystemet. 
Man kan konstatera att det naturligtvis är lättare att skapa ett system mot en tydlig 
bild av vad systemet skall klara av. Jämförelsen illustrerar också den olika ”kultur 
och filosofi” som byggts in i de båda systemen. Top-down, konungariket Sverige skall 
försvaras till varje pris (40 miljarder) och alla skall vara med. Planeringen går ut på 
att undvika krig. 

 

o  Tydlig  hotbild

o  Väl förankrad  politiskt

o  Väl dimensionerat

o  Prioriterad uppgift

o  Olika aktörer
 - Hot   - verkställighet

o Tydliga långsiktiga
 processer
- Perspektivplaner
- Materielanskaffning
- Utbildningsuppdrag

o Oklar hot- och  riskbild

o Väl förankrad hos ansvariga

o Har “ärvt” sin dimensionering

o Tillikauppgift

o Samma aktör
- Hot - verkställighet

o Outvecklade långsiktiga
processer
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vissa kriser kan utvecklas till att få så ka-
tastrofala konsekvenser att myndigheterna 
måste, kanske i onödan om krisen inte 
förverkligas, ändå lägga ansenliga resur-
ser i beredskap och förbereda dramatiska 
åtgärder.

Exemplet SARS
Våren och sommaren 2003 utbryter den 
första allvarliga smittsamma och tidigare 
okända infektionssjukdomen under 2000-
talet. Den kommer att benämnas SARS 
(Severe Acute Respiratory Syndrome).
Det första fallet inträffar i november 
2002 i provinsen Guangdong i Kina och 
epidemin når sin höjdpunkt under våren 
2003. Globalt drabbas 8445 personer i 32 
länder varav 810 avlider. Kina, Taiwan, 
Hongkong, Singapore och Kanada uppvi-
sar de största anhopningarna av fall. Under 
sommaren 2003 uppträder bara enstaka 
nya fall och sjukdomen avklingar under 
hösten samma år.

WHO och medlemsländerna reagerar 
snabbt och kraftfullt. Ett antal olika labo-
ratorier samarbetar för att klarlägga sjuk-
domens bakgrund och lyckas också snabbt 
komma till en gemensam uppfattning om 
orsaker och åtgärder som behövs. WHO 
har som övergripande mål att förhindra att 
sjukdomen etableras hos människor och att 
avbryta smittspridningen.

Periodvisa reseförbud och tydliga re-
kommendationer utfärdas. Sverige är en 
aktiv partner, vi accepterar och genomför 
alla åtgärder. Socialstyrelsens experter 
deltar aktivt i arbetet i bl.a. Genève. Åt-
gärderna är globalt verkningsfulla, även 

om Kina av politiska skäl inte helhjärtat 
deltar i början av epidemin.

Kinas initiala, politiska, mörkläggning 
leder till en hel del orosyttringar hos den 
lokala befolkningen. I Kanada, där flera 
fall inträffar innan WHO hinner utfärda 
globala instruktioner, tar det ganska lång 
tid innan sjukdomen är under kontroll, 
trots strikta och adekvata åtgärder. Sverige 
är berett och kapabelt att vidta adekvata 
åtgärder vid uppdykande fall. 

Flygresandet minskar radikalt i hela 
världen med stora ekonomiska konsekven-
ser som följd. Företag som Ericsson med 
mycket personal i Asien uppvisar osäker-
het avseende instruktioner om personalens 
resande och eventuella hemtagning. Epi-
demin är mycket omskriven men ingen 
allvarlig panik uppträder någonstans. I 
efterskott kan man konstatera att antalet 
fall globalt är ganska få och endast ca 800 
avlider vilket jämfört med hur många som 
är smittade och avlider av HIV, malaria 
eller tuberkulos är litet. 

Det kraftfulla agerandet av WHO och i 
medlemsländerna ger gott hopp. Världen 
tycks kunna hantera en epidemi/pandemi 
av denna storleksordning. De nätverk och 
den internationella samverkan som behövs 
finns och är väl fungerande. I Sverige kan 
vi också konstatera att våra myndigheters 
förberedelser har varit adekvata. 

Det är glädjande att konstatera att värl-
den under WHOs ledning har utvecklat de 
instrument för övervakning, rapportering 
och samverkan som behövdes för att 
klara uppgiften. Även om SARS-epidemin 
utvecklas snabbt och oväntat, räcker be-
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fintlig kunskap och befintlig infrastruktur 
till för att isolera, vårda och således bryta 
epidemins framfart. Hade viktig kunskap 
saknats och/eller viktig infrastruktur sak-
nats kunde SARS-epidemins förlopp varit 
ett helt annat.

Exemplet Nanoteknologi
Nanoteknologi handlar om bildandet och 
användningen av små strukturer som, 
på grund av sin lilla storlek, har nya 
egenskaper och funktioner. Partiklarna är 
mindre än 100 nanometer i en dimension. 
Nanoteknologi handlar också om förmågan 
att kontrollera eller manipulera materia på 
denna nivå, d v s atomär nivå. 

Nanomaterial har använts kommersiellt 
sedan 1930-talet, t ex silver i fotografisk 
film. Ett annat viktigt nanomaterial som 
länge producerats i stora volymer är 
kimrök. Nästan all svart färg innehåller 
kimrök. Ämnet används också för att 
förbättra hållfastheten och skydda mot sol-
strålars nedbrytning i plaster och bildäck. 
Nanopartiklar förekommer även naturligt 
i miljön. Flera mineraler finns också i 
nanoform. En solig dag sker nybildning 
av organiska nanopartiklar genom fotoo-
xidation av organiska ämnen som avges 
från skogar. Nybildning av nanopartiklar 
inträffar också vid vulkanutbrott. 

Alla levande organismer är uppbyggda 
av biomolekyler som definitionsmässigt 
är att betrakta som nanopartiklar. Många 
virus kan också betraktas som en naturlig 
form av avancerade nanopartiklar. Nano-
partiklar kan förekomma som fria eller 
fixa partiklar som är avsiktligt framställda 

eller oavsiktligt bildade. De kan vara delar 
av strukturer vara klädda eller oklädda, 
kortlivade eller långlivade.

Människan kan utsättas för nanoma-
terial i arbetslivet, som konsument eller 
via miljön.  

Upptag av nanomaterial kan ske genom 
inandning, intag genom munnen och tro-
ligtvis också direkt genom huden eller via 
ögat. Luftvägarna anses dock vara den 
viktigaste vägen för exponering. Sam-
spelet med den omgivande miljön är mer 
komplicerat avseende nanomaterial än i 
ämnen som förekommer i molekylär form. 
Mycket lite är känt om nanopartiklars 
tendens att tas upp av organismer i miljön 
eller att bioackumulera.

Det finns en medvetenhet om att hänsyn 
till säkerhet för hälsa och miljö bör tas i be-
aktande på ett tidigt stadium i utvecklingen 
av detta teknikområde. För många är det 
dock okänt att nanopartiklar förekommer 
så allmänt och möjligen kan vara en tänk-
bar orsak till katastrofliknande effekter på 
många människor. Generellt satsas stora 
resurser på forskning och utveckling av 
produkter som tillvaratar nanoteknikens 
landvinningar. 

Förutom de användningsområden som 
nämndes ovan är utveckling av antibak-
teriell verkan med hjälp av nanoteknologi 
i katetrar, kläder, kylskåp och tvättmaski-
ner, av nanostrukturerad titandioxid för 
självrengörande fönster, för katalytisk 
nedbrytning av smuts, såsom absorbenter 
av ultraviolett ljus i solkrämer och som 
liposomer i kosmetiska produkter, några 
exempel.

2-2008
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Exponering för nanopartiklar verkar vara 
förknippad med bestående inflammation 
i flera olika sorters vävnader och organ. 
Reaktiva syreradikaler är troligen en stor 
bidragande faktor till inflammation och 
toxicitet orsakad av de mycket små partik-
larna. Det finns tecken på att exponering 
för nanopartiklar kan vara förknippad med 
hjärt-kärlsjukdom och med förändringar av 
den immunologiska responsen. 

Nanopartiklar kan passera in i hjärnan, 
de kan ändra blod-hjärnbarriärens genom-
släpplighet och de kan även komma in i 
hjärnan via luktnerven. Vissa nanopartiklar 
kan ge upphov till skador på hjärnvävnad. 
Nanopartiklar kan komma in i och påverka 
mitokondrierna i cellkärnor och inducera 
eller aktivera enzymer. Detta skulle kunna 
leda till ökad belastning och stress på 
kroppens tillverkning eller reparation av 
gener. 

Användning av nanopartiklar är ett 
kraftigt expanderande teknikområde där 
de nuvarande och de kommande riskerna 
är praktiskt taget okända. Teoretiskt är ska-
deverkningar eller potentialen för skade-
verkningar mycket stora.  I själva verket är 
kunskapen i dag så dålig att en meningsfull 
riskbedömning är svår att göra. Är detta 
ett problem för vårt krishanteringssystem 
eller är det en långsamt utvecklande sam-
hällsfara som skall hanteras av lämpliga 
myndigheter med ansvar för sakfrågan? 
Svaret är att vi inte vet. Förmodligen är 
utvecklingen och de nya effekter som den 
kan leda till relativt långsam och kan därför 
tillfredsställande hanteras av myndigheter 
utanför krishanteringssystemet. Kemika-

lieinspektionen och FOI har redan reagerat 
med utredningar och bl a varit behjälpliga 
med bakgrundsfakta till denna artikel. 
Men, ändå, nanoteknologi innehåller så 
ny teknologi, som kommer att införas på 
så många samhällsområden, att risker och 
hälsoeffekter som vi inte vet något om kan 
utvecklas krisartat. Nanoteknologi kan där-
för vara exempel på ett kunskapsområde 
där stora preventiva forskningsinsatser för 
att öka vårt kunnande måste göras. 

Exemplet Aviär Influensa A (H5N1)
Det pågår en influensapandemi bland 
fåglar. Denna pandemi kan förändras via 
mutationer och virus kan anpassa sig för 
att trivas hos människan och skapa en 
pandemi också bland människor. Kommer 
detta att ske och när i så fall kommer det 
att ske och kan effekterna bli lika allvarliga 
som av spanska sjukan 1918?

H5N1 är en dödlig influensa som är 
pandemisk bland fåglar. Den har sitt 
troliga ursprung från Guangdong i Kina. 
Sjukdomen sprids med, icke påverkade, 
(and)fåglar, som flyttat över världen och 
har främst infekterat och dödat i öppna 
utomhusfarmer av hönsfåglar. Det rappor-
teras att andra djurarter, såsom kattdjur och 
hundar, också smittats. Stora ekonomiska 
värden har redan gått förlorade. Ett mindre 
antal människor ca 300, som hanterat eller 
ätit infekterade fåglar, har också smittats. 
Dödligheten bland smittade människor har 
varit mycket hög (över 50%).

Virusets mutationsbenägenhet, den höga 
dödligheten, samt det faktum att sjukdo-
men i ett fåtal fall också tycks ha smittat 
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mellan människor, har av många experter 
bedömts innebära en påtaglig risk för att en 
farlig pandemi likt spanska sjukan faktiskt 
skall kunna bryta ut.

De i dag mycket snabba, globala kom-
munikationerna skulle innebära en hastig  
och svårkontrollerad spridning över hela 
världen, alltså en pandemi. 

Vaccin kommer av tillverkningstekniska 
skäl inte att finnas tillgängligt under den 
första fasen (flera månader). Det finns vissa 
antivirala medel som troligen kan minska 
dödligheten, men verkan är i många avse-
enden osäker och kan försvinna om viruset 
förändras. Isolering eller hindrande av 
spridning mellan länder bedöms nästintill 
omöjligt även om alla flygningar avbryts. 
Antalet insjuknande under de första måna-
derna av en kommande pandemi, beräknas 
av många experter till >100 miljoner män-
niskor. Om dödligheten fortsätter att vara 
av samma dignitet, som bland de hittills 
smittade, kommer miljontals människor 
avlida. Belastningen på hela världens 
samhällsstruktur kan sålunda förväntas 
vara katastrofal.

Liksom vid SARS-epidemin har WHO 
en medveten och kontinuerlig beredskap 
som syftar till att snabbt försöka hindra 
etablering av sjukdomen hos människor 
och effektivt stoppa dess spridning. Det 
stora antal som beräknats insjukna och 
sjukdomens förmodade höga dödlighet, 
gör att oerhörda resurser förväntas behövas 
för vård och medicinering. Detta gör att 
den övervaknings-, informations- och sam-
verkansresurs som utvecklats runt WHO 
och som var så framgångsrik i SARS-fallet 

inte skulle räcka till.
För vår del har en nyligen utförd be-

dömning av experter från WHO påvisat 
att Sverige har ett jämförelsevis gott 
planeringsläge. Detta gäller våra lager av 
antivirala mediciner och våra förberedelser 
att tillförsäkra landet vaccin så snart sådant 
kan tillverkas. Flera andra områden kräver 
dock fortsatt planering. Det gäller t ex att 
säkerställa tillräckligt snabb distribution 
av antivirala mediciner eller att motverka 
konsekvenserna på samhällets funktion 
och infrastruktur av ett så stort antal in-
sjuknade och avlidna.

Det är författarnas uppfattning att en 
händelse som den ovan beskrivna pande-
min har en sådan omfattning och kommer 
att ställa så stora krav på vårt samhälle 
att krishanteringssystemets planerings-
förutsättningar dynamiskt måste kunna 
förändras. Stora behov av forskning, ut-
bildning och materielanskaffning måste 
snabbt kunna definieras och tillgodoses 
genom att tillräckliga resurser avsätts. Vi 
ser hellre att samhället överskattar ett hot 
och ”överdimensionerar” de skyddsåtgär-
der som behöver vidtas än att motsatsen 
skall behöva inträffa. 

Slutsatser
Vår utgångspunkt i denna rapport är att 
vissa frågor naturligt eller genom mänsklig 
aktivitet kan utvecklas till stora hot och 
därför behöver studeras och hanteras ur ett 
beredskapsperspektiv.  Vi har genom några 
exempel försökt illustrera vilka sådana 
hot kan vara och därmed ställt frågan om 
rätt förberedelser vidtagits. Vår slutsats 

2-2008
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är att vårt krishanteringssystem eller kris-
komponenten av vårt samhällsskydd har 
fått en utformning som gör det svårt att 
förbereda oss inför svårdefinierade och 
sällsynta större hot. Särskilt besvärligt är 
förberedelsearbetet när dessa kräver stora 
investeringar och samverkan mellan olika 
myndigheter. Vi ser några olika orsaker 
till detta:

 Krishanteringssystemet är ekonomiskt 
svagt och inte dimensionerat utifrån sina 
egna behov. ”Prislappen” för krishante-
ringssystemet har ärvts från den tidigare 
dimensioneringen av vårt civilförsvar. Ett 
civilförsvar som vid sidan av det militära 
försvaret skulle skydda Sverige från/vid in-
vasioner. Ett civilförsvar som inte alls hade 
rollen att bevaka, utbilda för och upphandla 
för de typer av kriser som vårt nuvarande 
krishanteringssystem är ansvarigt för. 

Krishanteringssystemet har en svag 
övergripande planeringsfunktion och har 
sin tyngdpunkt i att vara ett “utförarsys-
tem” som skall integrera en mängd olika 
perspektiv vid sidan av myndigheters till-
syn av samhällets normala ”drift”. Givet 

sitt vida mandat och sin måttliga finan-
siering blir detta krishanteringssystem 
splittrat och svagt.

Samma myndighet som skall åtgärda 
behov ur ett vardagsperspektiv skall också 
hantera hot - och riskbedömning av större 
kriser och dess motåtgärder. Tillsammans 
med de förutsättningar som nämnts ovan 
om brist på ekonomiska resurser och krav 
på samverkan, tror vi att detta lätt leder till 
ett reduktionistiskt förhållningssätt

 Förutom kommunikationssystemet Ra-
kel, som berör flera myndigheter, saknar 
krishanteringssystemet traditioner och 
processer för identifiering av nya poten-
tiella hot som kan kräva stora forsknings-
satsningar för att bli utvärderade eller för 
att hantera manifesterade hot med t ex stora 
utbildningssatsningar eller anskaffande av 
stora civila plattformar såsom t ex vac-
cinfabriker, övervakningssystem och/eller 
flygtransportkapacitet.

Professor Bo Rybeck och avdelningsdi-
rektören vid FOI Åke Sellström, är båda 
ledamöter i KKrVA
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Referenser
Några myndigheters länkar för information om SARS och fågelinfluensan:
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