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FOI:s terrorspecialist fick omgå-
ende besked. Vi skall inte ha något 
nationellt kriscentrum, hette det 

blixtsnabbt i Rosenbad enligt tidningsre-
feraten. Sverige är ett för litet land för att 
ha råd med en sådan brandkårsmyndighet, 
förkunnade myndigt statsrådsberedning-
ens starke man, statssekreterare Lars 
Danielsson. Nej, där mötte Magnus Norell 
inte mycket förståelse för sin rapport över 
Sveriges bristande beredskap mot en större 
terrorattack. 1

Det kan inte gärna ha varit så att Norells 
tankar överrumplade statssekreteraren och 
utlöste en ogenomtänkt reaktion. FOI-rap-
porten går visserligen mer systematiskt än 
vad som skett tidigare igenom bristerna i 
svensk terrorberedskap mer än tre år efter 
händelserna den 11 september 2001. Men 
det mesta har varit uppe i den svenska dis-
kussionen, och alldeles särskilt intensivt 
efter tsunamikatastrofen förstås.

Många har här pekat på problemen med 
att man traditionellt byråkratiskt försöker 
hantera hastigt uppdykande nationella kriser. 

Igångsättningsmotståndet är påfallande, när 
uppgiften är att åstadkomma nödvändig 
samverkan mellan självständiga myndig-
heter rotade i ett mer än trehundraårigt 
system. 

Norell misstror särskilt modellen att låta 
en myndighet ”äga” en nationell stor kris-
fråga. Liksom andra anser han att det behö-
ver finnas en central övergripande instans 
för att hantera extraordinära händelser och 
extrema hot mot samhället. Vad som krävs 
är ett nationellt kriscentrum med beprövad 
och välövad personal. Önskemålen är inte 
det minsta egendomliga utom möjligen för 
statsrådsberedningen. En rad länder i vår 
EU-krets har inrättat krishanteringsorgan 
till regeringens omedelbara hjälp.

Enligt Danielsson har samarbetet mel-
lan myndigheterna i tysthet förbättrats. 
Han finner det hur som helst självklart att 
polisen skall fortsätta som främst ansvarig 
för den svenska beredskapen. Han väjer 
inte för att kasta en skugga över dem 
som anser att Försvarsmakten borde ges 
en roll när det gäller både bevakning och 

Inte råd med svensk krisbrandkår 

av redaktör Olof Santesson
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1 Norell, Magnus:”Swedish National Terrorism Policy after nine-eleven: Problems and Challenges,” FOI-
R–1618–SE. Danielsson refererad i Dagens Nyheter 2005-04-21.
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väpnade insatser där polisens resurser i 
exempelvis den nationella insatsstyrkan 
inte räcker till.

Statssekreteraren vet givetvis bättre, 
men han gör som en del andra, låtsas 
att militären fikar efter nya uppdrag för 
att motivera sin existens på hemmaplan. 
”Det är inte ovanligt att företrädare för 
försvarssektorn, som ju är i förändring, 
argumenterar för nya arbetsområden för 
försvaret.” Tanken att frångå dagens mo-
dell har litet stöd, fastslår Danielsson. Och, 
som sagt, han finner det inte klokt ”att ha 
en separat organisation som bara väntar 
på nästa kris”.

Skall det verkligen vara så svårt att 
överväga hur vi bäst skulle kunna hantera 
antiterrorpolitik (CT, counter terrorism)? 
Regeringskansliet har ju redan infört ett 
samordnande sekretariat för säkerhets-
politiska underrättelsefrågor. Den s k 11 
septemberkommissionen har aktualiserat 
användningen av väpnade styrkor i krislä-
gen och även frågan huruvida Säpo längre 
skulle vara en polisiär organisation.

I maj skall regeringen lägga fram ett 
förslag om en ny katastrofberedskap som 
väntas ge ett antal beslutsfattare ökat stöd 
i en krissituation. En av kritiken pressad 
statsminister tycktes i vintras, mot slutet 
av tsunamidebatten, beredd att även stärka 
krishanteringen i regeringskansliet. Ja, han 
instämde rent av i oppositionens krav på 
en nyordning. Är sådana medgivanden 
bortblåsta nu när frågan är mindre het?

Om regeringen ville skulle den an-
nars kunna ta del av vad människor med 
erfarenhet av och/eller insyn i nationell 
krishantering har att säga. 

En sådan person är ledamoten Nils 
Gyldén med ett förflutet som chef för 
Sekretariatet för Säkerhetspolitik och 
Långtidsplanering i Försvarsdepartemen-
tet, som chef för Försvarshögskolan och 
ledare för en av regeringen tillsatt arbets-
grupp avseende nationell beredskap mot 
NBC-händelser (nukleära, bakteriologiska 
och kemiska hot). Han är klar över att ett 
litet krisledningssekretariat bör inrättas i 
regeringskansliet. Placerat vid statsrådsbe-
redningen skulle det vara en stödfunktion 
åt regeringen, enligt Gyldéns tankar i ett 
inlägg i Akademiens tidskrift.2 

Regeringen är den enda instans som kan 
utöva en övergripande nationell samord-
narroll, erinrar Gyldén. Det ansvaret kan 
inte tas ifrån regeringen, men den behöver 
bättre stöd för att lösa operativa uppgifter 
i brådskande lägen. Sekretariatet skulle 
enligt denna tankgång kunna bestå av en 
läges- och analysdel och en operativ del. 
Totalt kunde det röra sig om mindre än 
tio personer, kanske bara om hälften. Det 
är en lösning som i sin blygsamhet borde 
tilltala många.

Om nu regeringens medlemmar inte 
vill läsa KKrVAHT så kunde de kanske 
ändå förmås att ta till sig det lilla häfte 
om Ledarskap i kriser som har utkommit 
i Försvarsdepartements egen debattserie, 

2 Gyldén, Nils: ”Krissekretariat i regeringskansliet – behov, möjligheter, problem”, KKrVAHT, 2. häftet 
2005, s 65.
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varmt förordat av försvarsminister Leni 
Björklund.3  När hon hoppas att skriften 
skall kunna bidra till ”en öppen och kreativ 
debatt om samhällets förmåga att hantera 
allvarliga kriser och krisledning i synner-
het”, borde man våga utgå ifrån att denna 
önskan även omfattar hennes regeringskol-
leger och deras statssekretare.

Det är två norska krishanteringsexperter, 
Ragnar Kjerserud och Lars Weisæth, som 
har ordet.

Redan i sin inledning slår de fast att ett 
problem med krishantering är att aktörerna 
saknar träning, och behovet av övning går 
sedan som en röd tråd genom framställ-
ningen. Med sitt nyttiga utifrånperspektiv 
finner de i Sverige en god krisförebyg-
gande förmåga, medan det är sämre bevänt 
med den ”skadereducerande säkerheten”, 
som vi brukar kalla krishantering.

Till skillnad mot hittills blott alltför 
många i riksstyret utgår duon från att 
vanlig handläggning inte räcker till för pro-
blemlösning i kritiska lägen. Kriser upp-
märksammas alltför sent, signaler förnekas 
ofta. Det brister i analytiskt tänkande. 
Ledare kan hamna i handlingsförlamning 
eller hemfalla åt impulsbeslut. Den ene 
kan abdikera och delegera för mycket, 
den andre kan jobba oavbrutet utan sömn 
(fyra timmar räcker annars, skriver dessa 
praktiskt lagda experter). 

Ledaren kan frestas att själv bli opera-
tiv, och då lämnas gruppen i värsta fall 
utan överordnad ledning. Låg inte den 
risken i förlängningen av statsministerns 

beslutsamhet att själv dagligen hålla press-
konferenser medan stor oklarhet rådde om 
antalet offer för tsunamin? 

De båda norrmännen har kloka saker att 
säga om behovet i en ledningsgrupp av att 
föra loggbok, lära sig att hitta i formulär 
och tabeller och hålla ordning på infor-
mationen under stark tidspress och hindra 
att tidigt inlärda enkla reaktionsmönster 
tar över.

Utåt måste man kunna lugna utan att 
bagatellisera. På den nationella nivån 
behövs en god kriskommunikatör, upp-
fattad som kompetent, känd som öppen 
och ärlig och i besittning av en förmåga 
till empatisk kommunikation. Mediernas 
viktiga roll måste inses. Fakta skall del-
ges utan spekulationer och hypotetiska 
resonemang – om så skedde i Stockholm 
under flodvågskatastrofen kan väl var och 
en ha sin egen uppfattning. Kort sagt, i 
beredskapscentralen/krisrummet krävs en 
professionell mediehantering.

Kriser skall hanteras på lägsta möjliga 
nivå. Men det behövs någon som på reger-
ingens vägnar kontrollerar och koordinerar 
verksamheten. De två norska experterna 
tänker sig ett centralt krishanteringsorgan 
som om det är nödvändigt även skall kunna 
ta över hela ledningen av genomförandet 
av krishanteringen.

Krisplaner måste göras upp utan att 
man fullt och fast förlitar sig till tidigare 
upplagda rutiner. Å ena sidan har vi så-
lunda lagar, föreskrifter, bestämmelser och 
planer. Å den andra har vi ett behov av att 

3 Kjeserud, Ragnar och Weisæth, Lars: Ledarskap i kriser, Försvarsberedningens skriftserie nr 16.
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vara maximalt kreativa och flexibla för 
att uppnå den bästa lösningen, ”samtidigt 
som vi är stressade, rädda, har prestations-
ångest och dessutom kritiseras för vad vi 
gör”. Denna konflikt får vi leva med, säger 
författarna kärvt. 

Realistiska simuleringar är nödvändiga. 
Manualer beskriver hur beredskap och 
krisplaner kan utvecklas, men det är viktigt 
att ledare och nyckelpersoner övas både 
mentalt och handgripligt i att hantera det 
oväntade. ”Det skall vara obehagligt och 
det skall verkligen kännas att det nu är 
så nära allvar man kan komma”, skriver 
norrmännen.

Så nog finns det jobb för ett kanske 
halvt dussin kristjänstemän i ett nationellt 

centrum. De kommer sannerligen inte 
bara behöva sitta och vänta på nästa kris. 
En central uppgift måste bli att öva våra 
viktigaste beslutsfattare. Om behovet av 
övning talar i dag nästan alla utanför reger-
ingskansliet, men även i Kungl Krigsve-
tenskapsakademien har många ändå velat 
nöja sig med att det endast övas under den 
högsta nivån. 

Läs vad norrmännen skriver, och ni skall 
inse att de som mest behöver tränas för 
krishantering är våra allra högsta ledare. 
De om några måste lära sig att med hjälp 
av en liten hjärntrust leda en krishantering 
åt rätt håll. Har vi då råd att hålla oss med 
en brandkårsorganisation? Vi har inte råd 
att vara utan.

Swedish crisis management is under de-
bate. There is no crisis cell within the 
government as is the case in several EU 
countries. In particular, many people reac-
ted against what they considered slow and 
hesitant action by the political leadership 
during the tsunami disaster in the Bay of 
Bengal last Christmas, which cost Sweden 
proportionally more victims than any other 
Western country.

But when terrorist expert Magnus No-
rell, in an official report, argued for a crisis 
management organisation to support the 
government, he was immediately rebutted 
by a senior civil servant working close to 
Prime Minister Göran Persson. As a small 

The Necessity of Having an Emergency Fire Brigade 
by Senior Editor Olof Santesson

country Sweden could not afford an emer-
gency fire brigade, this official stated.

   It is argued here that Swedish depart-
ment heads would be wise to respond 
favourably to Mr Norell’s report as well 
as to read a study by two Norwegian sc-
holars, commissioned by a parliamentary 
committee and recommended by the Mi-
nister of Defence, in which the special 
circumstances in crisis management are 
highlighted. Especially stressed is the need 
for really training national leaders from 
the top down.

Can Sweden afford an emergency fire 
brigade? She can’t afford to be without 
one.  

Summary


