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Oförutsägbart att förutsäga det 
oförutsägbara
Krishanteringsförmåga på det lokala planet 

Inträdesanförande i KKrVA avd V den 21 september 2011  
av Jan Wisén

tidigt på morgonen den 28 september 
1994 väcktes jag av beskedet att passage-
rarfärjan Estonia hade förlist någonstans 
i Finska viken. Svenska resurser deltog i 
rädd ningsaktionen. Någon form av bered-
skap i Frihamnen borde organiseras med 
tanke på att anhöriga och media förmodli-
gen skulle söka sig dit under förmiddagen. 
Situa tionen kändes mycket overklig. 

bara ett halvår tidigare hade jag varit 
ombord på Estonia som en av övningsledar-
na då vi övade de nya s.k. RItS-styrkorna 
(Räddningsinsatser till sjöss), som organi-
serades efter färjebranden på Scandinavian 
Star 1990. men det mest overkliga var att 
jag dagen innan Estonias förlisning deltagit 
i ett möte ute på Stockholmsmässan där ett 
antal myndighetsföreträdare diskuterat ett 
scenario till en workshop i samband med 
en kommande båtmässa. Det skulle handla 
om en räddningsinsats i Stockholms ytter-
skärgård. Jag minns att en av deltagarna 
sa att vi inte skulle utgå från något orea-
listiskt scenario med sjunkande finlands-
färjor utan mer realistiskt prata om någon 
mindre turistbåt som går på grund och tar 
in vatten. Dessa ord ringde fortfarande i 
mina öron när jag väcktes av samtalet om 
Estonias förlisning.

Detta var inte första och förmodligen 
inte heller sista gången som jag i yrkessam-
manhang ställs inför faktum att den ofö-

rut  sägbara olyckan har inträffat. Det kan 
vara allt från vardagshändelser där vi har 
räd dat en förrymd cirkuselefant i Djur-
gårds brunnskanalen till terrorattentatet 
mot World trade centre i New York den 
11 september 2001. eller den osannolika 
kom binationen av sprängningen i reger-
ingskvarteret i Oslo och masskjutningen 
på Utöya i juli i år. 

men dessa välplanerade terrorattentat 
eller en galnings verk är typer av kriser som 
samhället ska ha beredskap för att hante-
ra. Lyckligtvis är dessa händelser ovanliga 
hos oss.

betydligt vanligare är de vardagliga kri-
ser som regelbundet inträffar, t ex väder-
störningar, elbortfall och trafikkaos. Och 
även dessa kriser måste hanteras. Vi måste 
alltså ha en beredskap – mentalt eller re-
ellt – att hantera allt ifrån en relativt en-
kel vardagskris eller vardagsstörning till en 
stor, komplicerad och många gånger oför-
utsägbar kris. Det är ett väldigt brett spek-
trum. men samhället förväntar sig att den-
na beredskap finns dygnet runt årets alla 
dagar.

I Sverige är vi numer tämligen bra på att 
utreda, analysera och dra erfarenheter av 
olyckor som redan skett och som sker med 
en viss regelbundenhet. Däremot har vi 
inte några bra system eller verktyg för att 
analysera och förbereda oss för händelser 
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som ännu ej inträffat. Och frågan är om 
vi någonsin kommer att få det. kommer vi 
att ha tillräcklig fantasi och kunskap för 
att förutsäga det oförutsägbara?

När vi talar om kriser i samhället skulle 
man kunna definiera en kris som ett leve-
ransproblem av samhällsviktiga funktion-
er. Det kan vara alltifrån att leverera 
trygg het, upprätthålla ordning, säkerstäl-
la framkomlighet eller att leverera el eller 
information.

Är det möjligt att förutse alla kriser som 
kan uppkomma? Är det rimligt eller ens 
möjligt för ett samhälle att ha beredskap 
för alla tänkbara situationer som kan upp-
stå? Har vi ett fungerande krishanterings-
system, inte bara genom regelverk på cen-
tral nivå, utan också i praktiken på den lo-
kala nivån? 

• Vad händer vid en kris i Stock
holm?

• Klarar vi en kris?

• Hur fungerar det på det lokala pla-
net?

Vad menas då med den lokala nivån? Jo 
normalt alltid en kommun. en kris inträf-
far eller drabbar alltid en kommun. I säll-
synta fall drabbas även flera kommuner. 
Även en kris som inträffar i ett annat land 
men där Sverige berörs, drabbar en eller 
flera kommuner. Det är t ex Estonia och 
tsunamin i thailand exempel på. Det är 
i de enskilda kommunerna som krishante-
ringen för hemvändande eller anhöriga blir 
påtaglig. På ett eller annat sätt berörs all-
tid människor vid en kris. Och människor-
na finns i en eller flera kommuner. Därför 
måste ett krishanteringssystem utgå från 
den lokala nivån och i vardagen. För en 
fungerande krishantering är det avgörande 

att ha ett underifrånperspektiv och att utgå 
från vardagskriserna.

För att försöka mäta eller beskriva en 
kommuns eller regions förmåga att hante-
ra en kris kan man definiera några olika 
parametrar. man kan tala om trygghet el-
ler närhet. Det vill säga vilken omedelbar 
beredskap samhället har för att respondera 
vid en kris. Helt enkelt hur snabbt en för-
sta aktiv åtgärd kan vara på plats eller bör-
ja agera. med kapacitet avses med vilket 
tidsperspektiv en för ändamålet erforder-
lig resurs kan agera. Och slutligen robust-
het, vilket avser förmågan att hantera flera 
samtidiga och eller resurskrävande händel-
ser över tid och rum. Ofta är det den sista 
parametern, särskilt vid långdragna hän-
delser, som innebär mest utmaningar och 
där vi är mest sårbara.

Riskbild och utmaningar i 
Stockholmsregionen
Stockholmsregionen är landets mest be-
folkningstäta område. Här bor drygt 20% 
av landets befolkning. Regionen präglas av 
att vara en huvudstadsregion med säte för 
riksdag och regering samt ett stort antal 
centrala myndigheter. I länet finns 26 kom-
muner. Närmare en fjärdedel av landets fö-
retag finns i regionen.

Storstockholm har en unik riskbild. Allt-
ifrån skärgårdsmiljö, landsbygd, förorts-
miljö, tätorter och citymiljö. Det finns stora 
vattenområden såsom Östersjön, mälaren 
och många insjöar samt bebyggelse både 
på och under mark. Det finns även ett stort 
system av olika transport medel. Dessutom 
ökar befolkningen snabbt, vilket leder till 
ökade behov av bebyggelse och transport-
system. Allt detta bidrar till en komplex 
riskbild. 
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Demografi och bostäder

en stor variation av bostäder är represen-
terade i området, från höga och kom-
plexa flerbostadshus, stora villaområden 
till fritidshus i skärgården. Dessutom har 
Stockholms län den största befolkningstill-
växten i Sverige och det byggs hela tiden 
fler bostäder, även på mark man tidigare 
valt att inte exploatera eller som tidigare 
varit avsedd för andra ändamål. 

Under de senaste 15 åren har befolk-
ningen i länet ökat med ca 250 000 invå-
nare, vilket motsvarar 1 procent per år. 
2010–2021 beräknas befolkningen i länet 
öka med 300 000-500 000 perso ner fram 
till år 2030, att jämföra med dagens 2 mil-
joner invånare. Det innebär att det flyttar 
in en medelstor svensk kommun i länet 
varje år. Antalet och andelen äldre ökar i 
Stockholms län. Fram till år 2020 beräk-
nas andelen över 65 år öka från 15 procent 
(2009) till 20 procent.

Allmänna byggnader

I regionen finns en mängd allmänna bygg-
nader såsom vårdinrättningar och skolor 
samt en omfattande kontorsverksamhet 
av olika slag. ett stort kultur- och nöjes-
liv innebär ett stort utbud av restauranger, 
teatrar, biografer, barer och klubbar, mu-
seer, mäss lokaler, idrottsarenor och lik-
nande lokaler. en storstad förutsätter ock-
så en livaktig handel med butiker, varuhus 
och köpcentra – lokaler där ett stort antal 
personer kan vistas samtidigt. I dessa ty-
per av miljöer finns en risk att ett stort an-
tal människor kan drabbas vid en olycka. 
Några exempel som speciellt kan näm-
nas är de två nya arenorna som nu byggs 
i Globenområdet och i Solna. Arenorna 
räknar med ca 30 000-50 000 besökan-
de vid evenemang. I samband med så sto-
ra folksamlingar ökar också risken för 

masskadesituationer genom olyckor, upp-
lopp eller  avsiktliga händelser.

Kulturhistoriska byggnader

många byggnader i området är av stort 
kulturhistoriskt värde. exempel på detta är 
Gamla stan, trähusbebyggelsen i Vaxholm, 
Skansen, slott, herrgårdar och museer.

Undermarksanläggningar

I Storstockholm finns omfattande under-
marksanläggningar, t.ex. tunnelbana, väg-
tunnlar, köpcentra och affärer, fordonsde-
påer och bergrum av olika slag. I och med 
projekt citybanan kommer pendeltågstra-
fiken att förläggas i tunnel under centrala 
Stockholm. Spårkapaciteten genom centra-
la Stockholm fördubblas och två nya sta-
tioner tillkommer, vilket innebär ett ökat 
antal resande och en större risk för kompli-
cerade olyckor, vilket i sin tur riskerar att 
medföra allt större samhällsstörningar.

Förbifart Stockholm innebär 20 km ny 
motorväg varav 17 km i tunnlar. Norra 
länken har en sträckning av 5 km, varav 
huvuddelen går under jord. Storstockholm 
är även unikt då trafiken med farligt gods 
hänvisas till vägtunnlar. Olyckor som sker 
under mark är mer komplicerade att hante-
ra än olyckor ovan mark och risken för sto-
ra konsekvenser är högre. Den omfattan-
de undermarkbebyggelsen påverkar Stor -
stockholms riskbild påtagligt och medför 
stora utmaningar.

Transportsystem

I Storstockholm finns ett omfattande trans-
portsystem som omfattar vägnät, järnväg 
och regional spårtrafik (tunnelbana, spår-
väg och pendeltåg), farleder för gods- och 
passagerarfartyg samt flygtrafik. I vägtrafi-
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ken sker dagligen olyckor av olika omfatt-
ning. 

transportsystemet är på grund av brist 
på redundans och möjligheter till omled-
ningar mycket sårbart. Relativt vardagliga 
och vanligt förekommande störningar får 
stor samhällspåverkan.

en av de stora utmaningarna i regionen 
är att under de kommande åren upprätt-
hålla ett fungerande transportsystem avse-
ende såväl bil som kollektivtrafik i en re-
gion som stadigt växer i kombination med 
många och omfattande infrastruktur- och 
byggprojekt. 

Genom Storstockholm går ett flertal 
utpekade transportleder för farligt gods. 
På dessa fraktas ett stort antal transpor-
ter med ett brett spektrum av farligt gods. 
Järnvägen går genom Storstockholm och 
är vanligtvis inte belagd med transport-
restriktioner, varför det bör förutsättas att 
alla klasser av farligt gods förekommer el-
ler kan förekomma i framtiden på de banor 
där godstrafik förekommer. 

Inom Storstockholm ligger också två 
av landets större flygplatser, Arlanda och 
bromma. 

Det finns även ett antal stora farleder i 
vattnen inom Storstockholm där det bland 
annat transporteras gods som till stor del 
utgörs av oljeprodukter. Även passagerar-, 
kryssnings- och fritidsbåtar förekommer i 
stor omfattning. Inte minst kryssningstrafi-
ken ökar stadigt och väntas öka ytterligare 
framöver.

transportsystemet kommer att utveck-
las mycket de närmaste åren, vilket krävs 
för att möta behovet från den ökande be-
folkningen och målsättningar om ökat 
näringsliv. 

Naturmiljö

Stora delar av Storstockholm karaktärise-
ras av närhet till vatten. kommande klimat-

förändringar bedöms genom förändringar i 
temperatur, nederbörd, flöden och nivåer i 
hav, sjöar och vattendrag att öka frekven-
sen av naturolyckor.

Evenemang och besökare

Regionens intention att öka antalet eve-
nemang och besökare ställer stora krav 
på samhällets planering, samverkan mel-
lan olika aktörer, beredskap och insatsför-
måga. Flera av de större evenemang som 
genomförts i regionen de senaste åren har 
krävt stora planeringsinsatser och utö-
kad beredskap, med ökade kostnader som 
följd.

Huvudstad och nationellt centrum

en förutsättning som är unik för riskbil-
den i regionen är att Stockholm är Sveriges 
huvudstad och dess politiska, ekonomiska, 
kulturella och mediala centrum. Detta med-
för att det i regionen finns en mängd bygg-
nader och funktioner som är skyddsvärda 
och i vissa fall vitala för Sverige som nation 
och inte bara för regionen i sig. Störningar 
eller olyckor som drabbar dessa funktioner 
kan därför få omfattande konse kvenser. 
Detta ställer stora krav på planering och 
insatsförmåga.

Ökad hotbild

Hotbilden mot europa och Sverige är i dag 
högre än för några år sedan. Olika försök 
till terror- och våldshandlingar har berört 
flera städer i Europa, däribland Stockholm, 
men har i några fall antingen misslyckats 
eller avstyrts på grund av ingripande från 
myndigheter. terror- och våldshandlingar-
na i bl a London, madrid och Oslo är ex-
empel på fullföljda händelser som fått stor 
påverkan på såväl samhälle som enskilda. 
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Den svenska hotbilden påverkas i stor 
utsträckning av vad som händer i vår om-
värld och den kan förändras snabbt. Då at-
tentat kan få mycket stora konsekvenser 
både för samhället och för enskilda indi-
vider är myndigheternas gemensamma för-
beredelser av avgörande betydelse. 

Det komplexa samhället och 
dess flöden och beroenden
I dagens komplexa samhälle är beroendet 
mellan samhällets olika aktörer avgörande. 
Det gäller både myndigheter och närings-
livet. Detta beroende gäller också för en 
väl fungerande krishanteringsförmåga. Det 
handlar om att säkra hållbara och långsik-
tiga strukturer. I en region som Stockholm 
kommer de enskilda kommunerna och 
kommungränsernas betydelse att mins-
ka vid krishantering. Hela regionen är ett 
system av flöden som hänger samman. 
Nyckelordet är samverkan och samarbete.

I en väl fungerande region rör sig män-
niskor, bilar, kollektivtrafik, varor, pengar, 
energi, värme, It-kommunikation m m i 
en ständig ström i alla möjliga riktningar. 
Alla är beroende av varandra. man skul-
le kunna säga att för att ett sådant sam-
hälle ska kunna fungera krävs det ett antal 
”pumpstationer” och ”pumpskötare” som 
ser till att alla flöden löper friktionsfritt. 
en väsentlig del av den förebyggande kris-
hanteringen går ut på att identifiera dessa 
”pumpstationer” och att säkerställa deras 
funktionalitet.

Men så händer något. En trafikolycka 
som skapar köer i rusningstrafik, snöovä-
der, plötslig halka eller ett avbrott i tele-
kommunikationen. Då blir ofta systemets 
sårbarhet påtaglig.

Att säkra flöden är en väsentlig upp-
gift i det förebyggande krishanteringsar-
betet och som blir allt viktigare och mer 

komplicerad när en region växer. De olika 
flödena hänger samman med varandra och 
är också beroende av varandra. Det blir 
också allt fler och mindre aktörer som har 
ansvar för delar av system. många gång-
er är det också privata aktörer som ansvar 
för delar som tidigare utfördes av det of-
fentliga. Utvecklingen går också mot ökad 
effektivisering och optimering av systemet. 
Det gör dem också betydligt mer sårbara. 
Avsaknad av marginaler och reserver gör 
att även mindre störningar kan få allvar-
liga och långvariga konsekvenser.

Även den enskildes förväntningar ökar. 
ett längre elavbrott som tidigare betrakta-
des som en olägenhet uppfattas idag som 
en allvarlig kris. Att skapa regioner med 
robusta och säkra flöden är avgörande för 
en hög säkerhet och förmågan att hantera 
en kris och dess konsekvenser. men också 
förmåga att så snabbt som möjligt återgå 
till normala rutiner.

Det svenska 
krishanteringssystemet
Det svenska krishanteringssystemet bygger 
på några viktiga grundprinciper:

• Ansvarsprincipen – den som ansva-
rar för en verksamhet under nor-
mala förhållanden ska ansvara för 
verksamheten även under krissitua-
tioner

• Likhetsprincipen – verksamheten 
ska så långt som möjligt vara orga-
niserad på samma sätt under kris-
situationer som under normala för-
hållanden

• Närhetsprincipen – kriser ska han-
teras där de inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansva-
riga
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I princip innebär det att den som har bäst 
förutsättningar och förmåga att hantera en 
händelse och som även hanterar den i var-
dagen även ska göra det under en kris.

Länsstyrelsen har ett särskilt uppdrag 
att inom det regionala geografiska områ-
det samordna krishanteringsarbetet. I detta 
inbegrips bland annat att sammanställa en 
gemensam regional lägesbild.

I Stockholms län åligger det lokala geo-
grafiska områdesansvaret länets 26 kom-
muner.

Det samlade krishanteringssystemet 
hand  lar om att både kunna förebygga och 
för  bereda sig inför en kommande kris. 
Dess  utom är det viktigt att ha kunskap och 
förmåga att agera och hantera en uppkom-
men kris, samt att så snart som möjligt 
kunna återgå till normala rutiner och att 
dra lärdomar av det inträffade. 

Är det rimligt eller ens möjligt att ett 
samhälle har beredskap för alla tänkbara 
eller otänkbara former av kriser? enligt 
min mening mentalt, men i praktiken inte. 
Grunden läggs i en fungerande vardaglig 
krishantering. Därmed ökar också förut-
sättningarna för en fungerande krishante-
ring vid allvarliga händelser och svåra på-
frestningar. Vi måste bygga system som är 
så flexibla att de kan appliceras på en stor 
variation av händelser och scenarios.

Förutom en god omvärldsbevakning och 
analysförmåga är det i särklass viktigas-
te verktyget för krishantering samverkan. 
Ingen aktör i samhället är rustad för att 
själv klara av en allvarlig kris. Idag när en 
stor del av det som tidigare drevs av det of-
fentliga är överfört till privata utförare, är 
samspelet och samverkan mellan det offent-
liga och näringslivet synnerligen viktigt.

en annan väsentlig del är bilden av kri-
sen. Vilken bild förmedlar vi externt, in-
ternt och mellan samverkansparterna. Idag 
har också andra än de traditionella infor-

mationskanalerna blivit allt mer viktiga. 
myndigheter och organisationer som har 
att hantera kriser måste både i vardagen 
och vid uppkomna krissituationer kunna 
kommunicera via hemsidor och sociala me-
dier. Dagens kommunikationsflöde innebär 
också att kriser och de åtgärder myndig-
heter vidtar (eller inte vidtar) kommuni-
ceras i realtid. Det förekommer dessutom 
inte alltför sällan i samband med störning-
ar och kriser att olika myndigheter och or-
ganisationer kommunicerar olika budskap. 
Ibland till och med helt motsägelsefulla 
budskap. en fungerande kriskommunika-
tion måste vara snabb, trovärdig, struktu-
rerad, tillgänglig och aktiv.

För att kunna ge en korrekt bild av kri-
sen är också en gemensam lägesbild och lä-
gesuppfattning av väsentlig betydelse

en god krishanteringsförmåga känne-
tecknas också av uthållighet och möjlighet 
till redundanta system.

Vad händer vid en kris?
en större händelse eller allvarlig kris berör 
och aktiverar snabbt på olika sätt myndig-
heter och aktörer utifrån sitt verksamhets-, 
sektors- eller områdesansvar. Detta inne-
bär att det många gånger krävs att sam-
arbete och samordning sker mellan dessa 
olika aktörers insatser för att uppnå bästa 
möjliga resultat och för att minska konse-
kvenserna. trots goda intentioner har det 
dock i praktiken visat sig vara svårt att få 
till en bra och effektiv samverkan mellan 
aktörerna.

I många fall är konsekvenserna och de 
beroenden som uppstår så pass komplexa 
och omfattande att de kräver att flera ak-
törer behöver samverka för att lösa uppgif-
ten. en aktör kan sällan på egen hand vid 
större händelser egentligen skapa ett till-
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räckligt beslutsunderlag för att avgöra de 
mest lämpliga åtgärderna.

Argument för att samarbeta och sam-
ordna insatsen är därför bl a behovet av 
att skapa proaktivitet i insatsen istället för 
att vara reaktiv och därmed förlora värde-
full tid och att dessutom använda resurser-
na på ett mer optimalt sätt.

Samverkan och samordning kan ske på 
en mängd olika sätt och till olika grad ut-
ifrån behovet, alltifrån att endast utbyta 
information till en helt integrerad ledning 
med gemensamma beslut, verkställighet 
och gemensam ledningsplats.

Sektorsansvar respektive geografiskt 
områdesansvar

en del av orsakerna bakom problemen 
med att få till samverkan och den nödvän-
diga samordningen av resurser och insatser 
vid en kris kan vara en viss otydlighet i an-
svar från lagstiftarna. Det så kallade sek-
torsansvaret är relativt tydligt och uppar-
betade rutiner finns mellan t ex räddnings-
tjänst, polis och sjukvård. I dessa insatser 
har varje aktör ett tydligt ansvar och man-
dat inom sina ansvarsområden.

Utmaningen är att klara ut hur det så 
kallade geografiska områdesansvaret ska 
utövas i praktiken, där ansvar, befogenhe-
ter och mandat inte på samma sätt är utta-
lad. I lagstiftningen uttalas att t ex länssty-
relse och kommun ska verka för och ansva-
ra för den nödvändiga samverkan och sam-
ordning på regional respektive lokal nivå. 
Lydelsen ”verka för” är ett mandat som 
innebär att vara aktiv och driva på utveck-
lingen utan att ta över andras ansvar. Detta 
mandat stället starka krav på att hitta lös-
ningar och mekanismer som upplevs ge ett 
mervärde för samtliga inblandade aktörer. 
exempelvis har Landstinget som är en vik-
tig aktör i krishanteringsarbetet inget eget 

geografisk områdesansvar utan enbart ett 
sektorsansvar för hälso- och sjukvården. 
Det förutsätter ett nära samarbete med de 
som har det lokala och regionala geografis-
ka områdesansvaret.

Samverkansledning

ett central begrepp är samverkansledning. 
Idén med samverkansledning är att olika 
organisationer som har en egen ledning och 
ansvar samverkar kring en specifik uppgift. 
Utgångspunkten för samverkansledning är 
att ett antal aktörer har bestämt sig för att 
ta del av varandras kunskap, information, 
perspektiv och uppgift för att själva kun-
na göra bättre bedömningar och fatta bätt-
re beslut. Samverkansledning innebär dock 
att aktörerna fortfarande är ansvariga för 
sina egna respektive insatser och uppfölj-
ningen av dessa. Syftet med samverkans-
ledning är att höja samhällets förmåga att 
möta hot och hantera kriser.

en särskild utmaning när det gäller kris-
hanteringsberedskapen i Stockholms län 
är att det också utgör en huvudstadsregi-
on.  Ofta är både nationell, regional och 
lokal nivå inblandade. Förutom komplexi-
tet i ansvars- och intressentgränser innebär 
det oftast också ett stort medialt fokus på 
händelser i regionen.

Händelser från vardagliga störningar till 
allvarliga kriser kan delas in i tre grupper:

• Planerade eller i förväg kända hän-
delser

• Oförutsedd eller plötsliga händel-
ser (men med kända scenarios)

• Oförutsedda händelser (med ej 
kända scenarios)

till den första gruppen hör till exem-
pel stora publika evenemang eller i för-
väg kända väderstörningar. till den andra 
gruppen hör alla de olyckor eller andra 
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störningar som inträffar mer eller mindre 
frekvent. Det kan vara alltifrån en omfat-
tande brand, trafikkaos eller elavbrott. Vi 
är som regel mer eller mindre förberedda 
även om själva händelsen sker oväntat i tid 
och rum. Däremot har vi oftast en förmå-
ga i form av planer, erfarenhet, kompetens 
och utrustning för att hantera det inträffa-
de. till den tredje gruppen hör de mycket 
ovanliga händelser som vi inte har någon 
mental eller reell beredskap för. Det är då 
vi blir ”tagna på sängen”.

Det är för att kunna hantera den tredje 
gruppen som en väl fungerande samverkan 
i vardagen är så viktig. en god och välut-
vecklad samverkan ökar förutsättningar-
na för att leda och hantera en kris på ett 
optimalt sätt. Det är då de vardagliga nät-
verken, ibland även de informella, är så 
viktiga.

Ibland blir det inom krishanteringsom-
rådet alltför stort fokus på de stora hän-
delserna. Det är av naturliga skäl också 
de som får den största uppmärksamheten. 
många gånger är det dock de mindre var-
dagliga störningarna som skapar mest ir-
ritation och som också innebär stora kost-
nader för samhället. Det kan till exempel 
gälla avbrott i It-kommunikation och om-
fattande köbildningar efter trafikolyckor i 
rusningstrafik.

Samverkansfunktionen i 
Stockholm län
Som ett resultat av enskilda händelser 
men också i förväg kända händelser som 
t ex eU-ordförandeskapsåret 2009, pan-
demin 2009 och kronprinsessebröl loppet 
2010 har det i Stockholms län utfor mats 
en plattform för samverkan, benämnd 
Samverkansfunktionen i Stockholms re gio-
nen.

Samverkansfunktionen stärker den ge-
mensamma förmågan att hantera händelser 
från vardag till kris i Stockholmsregionen 
genom att:

- utgöra ett forum för omvärldsbevakning, 
analys och koordinering

- skapa samlade lägesbilder och underlag 
för beslut för samverkande aktörer

- vid behov bidra till samordnad kommu-
nikation och information

- varje torsdag klockan 16 genomföra te-
lefonkonferens mellan tIb (tjänsteman i 
beredskap) eller motsvarande funktioner 
från deltagande organisationer syftande 
till informationsspridning och gemensam 
lägesuppfattning. Detta kan även ske via 
andra tillfällen (exempelvis kronprinses-
sebröllopet, askmolnet, snöoväder, själv-
mordsbombningen).

Parter är

- Länsstyrelsen i Stockholms län
- Polismyndigheten i Stockholms län
- Stockholms läns landsting
- Länets kommuner
- Storstockholms brandförsvar
- Södertörns brandförsvar
 Trafikverket
 Storstockholms lokaltrafik

Samverkanscentralen
erfarenheterna från den stora samverkan-
sövningen SAmÖ 07 i april 2007 bestod 
bland annat i brister i analyser, gemensam-
ma lägesbilder och samordnad informa-
tion. ett fyrtiotal myndigheter och organi-
sationer på såväl nationell, regional och lo-
kal nivå deltog. Scenariot var en serie at-
tentat riktade mot huvudstadsregionen.

Vid den övningen blev jag av Läns-
styrelsen utsedd som regional räddningsle-
dare. I den rollen kunde jag tydligt se de 
brister som identifierades vid utvärderingen. 
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Jag tillbringade en stor del av de tre öv-
ningsdagarna med att förflytta mig mellan 
olika stabsgenomgångar och presskonfe-
renser. Dessutom hade flertalet myndighe-
ter och organisationer så kallade samver-
kansbefäl och samverkanspersoner. trots 
alla dessa initiativ och intentioner sakna-
des en samlad lägesbild och lägesuppfatt-
ning. Det ledde delvis till kontraprodukti-
va åtgärder och ibland även till att felaktig 
och motsägelsefull information lämnades.

erfarenheterna ledde till ett initiativ att 
samla en rad regionala och lokala aktörer 
till ett projekt som så småningom ledde fram 
till intentionen om en samlokalisering.

Projektet Samverkanscentralens mål är 
att genom att samlokalisera vissa delar av 
myndigheter och organisationer (offentli-
ga eller privata) skapa förutsättningar för 
samverkan rörande lägesuppfattning, ana-
lys och information samt samverkan mel-
lan räddningssystem och transportsyste-
mens aktörer i såväl vardag som kris. De 
erfarenheter och slutsatser som Projektet 
Samverkansfunktionen i Stockholms län 
kommer fram till, ska tillvaratags i detta 
projekt.

För närvarande planerar SOS Alarm, 
Storstockholms brandförsvar, Trafik Stock
holm, Storstockholms Lokaltrafik, Stock
holms läns landsting och Trafikverket att 
samlokalisera hela eller delar av sina alar-
merings- och ledningsfunktioner till den 
gemensamma etableringen. Ytterligare or-
ganisationer följer arbetet och kan komma 
att etablera motsvarande funktioner där.

Av olika skäl kan naturligtvis inte alla 
parter som kan tänkas bli involverade i en 
kris, samlokalisera i en och samma bygg-
nad. Därför får en struktur för en funge-
rande krishantering  inte bygga på samlo-
kaliseringen. Det är dock sannolikt att sam-
verkan i såväl vardag, inför planerade hän-

delser och större påfrestningar, väsentligt 
förbättras vid en samlokalisering.

De främsta skälen till att en del av parter-
na väljer en samlokalisering är främst möj-
ligheterna till gemensam omvärldsbevak-
ning, analysfunktioner och gemensamma 
bedömningar av trolig händelseutveckling 
på kort och lång sikt. en närhet till varan-
dra bedöms öka förståelsen för konsekven-
serna för olika aktörer och samhället i stort 
av olika skeenden och handlingsalternativ. 
Det bedöms också leda till att aktörerna 
kan enas om en gemensam lägesbild och 
lägesuppfattning. Detta torde då också un-
derlätta en samordnad kommunikation.

Vad kan utvecklas?

Före

Genom gemensamma utbildningsaktivi-
teter, seminarier och övningar ges bättre 
förutsättningar att hantera ansträngda si-
tuationer tillsammans. Samverkan mel-
lan olika verksamheter blir betydligt mer 
effektiv genom att de olika verksamhe-
ternas processer sker parallellt istället för 
sekventiellt. Genom att ärenden hanteras 
parallellt kan tiden från att krisen identi-
fieras till återupprättat normalläge mins-
kas, resurserna nyttjas mer effektivt samt  
mer kvalitativa åtgärder genomföras. 
Samhällskonsekvenserna av ett antal olika 
händelser kan ses som likartade. med an-
ledning av detta bör ett antal typhändelser 
med tillhörande handlingsplaner identifie-
ras. Detta för att snabbare och mer effek-
tivt kunna agera. Handlingsplanerna defi-
nierar hur en händelse ska hanteras, vem 
som ansvarar för vad och hur parterna kan 
stötta varandra. effektivare och mer struk-
turerade metoder för informationsdelning 
behöver etableras. en god förståelse för 
parternas verksamheter underlättar detta. 
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en utgångspunkt bör vara att nya teknik-
lösningar så långt som möjligt ska vara 
kompatibla med befintliga system för att 
säkerställa informationsdelning och kom-
munikation mellan parterna. bland annat 
bör en samordnad teknikutveckling efter-
strävas och en bättre användning av be-
fintliga system prövas. Det är viktigt att ut-
veckling och investeringar i ny teknik inte 
motverkar framtida samverkan. Dessutom 
bör olika i förväg kända händelser identi-
fieras och ett mer samordnat och effektivt 
planeringsarbete etableras. 

Under

ett mer strukturerat och samordnat han-
terande av den ”första timmen” av en kris 
behöver utvecklas. Ofta blir de ställnings-
taganden och åtgärder som görs initialt 
vägledande och styrande för det fortsat-
ta skeendet. Ökad kunskap om varandras 
ansvar, förmåga och resurser ger en stör-
re förståelse för möjligheter och begräns-
ningar och leder till ett mer optimalt re-
sursutnyttjande. Genom samverkansled-
ning arbetar parterna än mer tillsammans 
och stärker förmågan att hantera olika 
händelser. I samverkansledning ställs all-
tid samhällsnyttan främst genom att par-
terna ser till helheten och inte enbart till 
sin egen organisations uppdrag, behov och 
kompetens. Rutiner för samordnad infor-
mation behöver utvecklas, främst i syfte att 
undvika divergerade eller motsägelseful-
la budskap och att åstadkomma en ökad 
trovärdighet 

Efter

För att åstadkomma ett hållbart och robust 
krishanteringssystem är det viktigt att man 
utvecklar former för att systematiskt och 
metodiskt utvärdera och följa upp struktu-
rer och skeenden. krishanteringssystemet 

måste präglas av ett lärande synsätt som 
leder till kontinuerliga förbättringar.

Slutsatser
Sammanfattningsvis har Stockholmsregio-
nen en relativt god förmåga att hantera 
vardagliga störningar och större kriser.

Vi behöver dock utveckla vår förmåga 
att tidigt gemensamt analysera skeenden 
och händelser som kan leda till en kris. en 
händelse i omvärlden kan snabbt få konse-
kvenser här hemma.

Genom rutiner och fungerande struktu-
rer i vardagen, genom att utveckla former 
för samverkansledning och genom samlo-
kaliseringar skapar vi förutsättningar för 
att kunna fungera i kriser, även de som är 
oförutsägbara.

Framkomligheten kommer i Storstock-
holms re gionen att vara en av de stora ut-
maningarna i den vardagliga krishante-
ringen under många år framöver. 

Det finns brister i det svenska krishante-
ringssystemet avseende mandat och rollför-
delning.

trots en god omvärldsbevakning, god 
analysförmåga och en god planering, går det 
inte alltid att förutsäga det oförutsägbara

Författaren är brandchef för Storstockholms 
brandförsvar och ledamot av kkrVA.


