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HANDLINGAR

Utifrån en rad olika händelser, eg-
na upplevelser och erfarenheter 
har jag många gånger ställt mig 

frågorna: Var finns chefen, och är denne 
ledare när det skorpar till sig? Hur går det 
egentligen till i verkligheten, och varför 
blir det ledningsmässigt som det blir? 

Funderingarna rör inte bara storskaliga 
eländen och nationella kriser. En verksam-
het som bör vara lärande för såväl individ 
som organisation måste hela tiden fundera 
över hur förbättringar kan åstadkommas. I 
den mån ledarskapsutbildning förekommer 
är erfarenhetsåterkopplingen inte optimal. 
Kunskapsuppbyggande och kunskapsöver-
föring bör förbättras och systematiseras. 
I fredsbevarande sammanhang brukar 
man tala om svårigheten att av lessons 
identified åstadkomma lessons learned.1 
Det finns anledning att även hemmavid 

uppmärksamma den problematiken för 
hela krishanteringsområdet. 

Det är därför angeläget att fortsätta den 
diskussion om chefs- och ledarskap vid 
särskilda händelser som inletts vid Aka-
demien.2 Utifrån ett s k blåljusperspektiv 
vill jag bidra med en del praktiskt grundade 
iakttagelser och erfarenheter. 

Rationellt beslutsfattande för 
fungerande ledning
Att analysera, besluta och agera är hu-
vudaktiviteter i alla organisationer. Varje 
organisation, permanent eller tillfällig 
och inte bara myndigheter har behov av 
principer och rutiner för att åstadkomma 
rättsenliga, trygga och effektiva beslut 
och åtgärder.

Vissa organisationer, däribland blåljus-
myndigheterna, sjukvården och militären, 

Hitta chefen – inte på lek utan  
på blodigt allvar

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd V den 
28 november 2006 av generaldirektör Lars Nylén 

1  The Challenges Project: Challenges of Peace Operations: Into the 21st Century–Concluding Report 1997-
20002, Elanders Gotab, Stockholm 2002, s 248. Sahlin,Michael och Hilding Norberg, Annika (red): Report 
on the XII International Challenges Seminar: Peace Operations and Counter-Terrorism, Elanders Gotab, 
Stockholm 2003, s 62.

2  Eksborg, Ann-Louise: ”Vem leder samhället i kris?”, KKrVAHT, 6. häftet 2003, s 51-64. Sundelius, Bengt: 
”Beslut i kris – insikt och färdighet”, KKrVAHT, 4. häftet 1999, s 21-34.
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har ett särskilt krav på sig att, med hyggliga 
prestationer, ögonblickligen kunna ta sig 
an det överraskande, oförutsedda, osan-
nolika, och ”omöjliga” när det inträffar 
och då händelsen är osäker och dynamisk 
till sin natur.3 

Det kan vara en händelse som i for-
mella sammanhang betecknas på olika 
vis,4 men oavsett beteckning egentligen 
har vissa gemensamma ledningsproblem: 
en extraordinär händelse i fred,5 en kris i 
samhället, en svår påfrestning på samhäl-
let6 eller en särskild händelse.7 Förutom 
förberedelser genom att planera i s k omfall 
(beredskap för olika händelseutvecklingar) 
är god insikt om den egna organisationens 
roll, vilken uppgift som föreligger, sam-
manhangen, hotbilden, kunskap om hur 
ansvaret är fördelat samt om hur andra 
delar av samhället i vid bemärkelse är 
berörda (beröringspunkterna), grund-
förutsättningar för initiativtagande hos 
chefer i olika organ och på olika nivåer 
samt samverkan dem emellan. Risken är 
annars att man löser fel uppgift eller i sin 
handlingskraft löser någon annans uppgift 
och skapar förvirring.

Beslutsfattande kan vara mer eller 
mindre rationellt och sker som regel efter 
någon form av process. I vår önskevärld ser 
vi framför oss ett kalkyltänkande, där den 
föreliggande uppgiften diagnostiseras och 
analyseras (probleminramning8), hand-
lingsalternativen tydligt och transparent 
reds ut med sina för- och nackdelar och 
beslutsalternativet väljs utifrån uppställda 
kriterier.

Effektiva analytiska beslutsmodeller 
finns beskrivna i olika handledningar, ex-
empelvis för försvarsmakten, polisen och 
räddningstjänsten samt i forskningslittera-
turen inom ämnet. God träning på rätt sätt, 
d v s övningar som innebär lärande och inte 
låser in rutiner utan utmanar det tänkande 
som går i gamla hjulspår, underlättar be-
slutsfattandet i akuta reaktionsfaser och gör 
att man mer eller mindre medvetet följer en 
rationell beslutsmodell. Den som en gång 
lärt sig cykla gör det sedan automatiskt 
utan att tänka på varje moment.

En god beslutsmodell, med anpassnings-
förmåga till tidsfaktorn, kravet på tempo i 
den aktuella situationen och de dynamiska 
händelseförloppens speciella krav samt 

3  Fredholm, Lars: Uppbyggnad och organisering av räddningsstaber – hinder och förutsättningar, FOAR–94-
00031-5.3–SE, Försvarets Forskningsanstalt, Stockholm 1994, s 21-22. 

4  I den här uppsatsen används begreppen inte strikt utifrån normerad definition, utan mer synonymt. 
5  Prop 2001/02:184, s 13.
6  Prop 2001/02:10, s 47 f.
7  Rikspolisstyrelsen, Föreskrifter och allmänna råd om polisens planering, organisation och ledning vid 

särskilda händelser, RPSFS 2006:14, FAP 201-1. 
8  Om probleminramning se exempelvis Lindgren, Karin: Vad styr ledaren? Om beslutsfattare och policy-

förändring i säkerhetspolitiska kriser, Uppsala universitet, institutionen för freds- och konfliktforskning, 
rapport nr 22, Stockholm 2003, s 44-56.



31

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

1-20071-2007

god och återkommande träning gör det 
också lättare att, då det är ont om tid och 
tid inte kan skapas, agera omedelbart och 
tillräckligt rätt, också på vaga signaler. 
Beredskapsplanering är ett annat sätt att 
förkorta reaktionstiden. Systemet måste i 
grunden ha en generell förmåga som gör 
att också det otänkbara och det oförutsedda 
kan hanteras när det inträffar.

Beslutsfattandet och processen som 
leder fram till besluten är i huvudsak en 
aktivitet som utförs av individer. Ledare 
har olika egenskaper och förmåga när det 
gäller beslutsfattande i krissituationer. 
Vissa personer växer med krisen. För-
mågan att hantera osäkra och dynamiska 
förhållanden varierar liksom rädslan för 
att göra fel. En del chefer behöver för sitt 
beslutsfattande överväga många alternativ 
och kräver för detta omfattande analyser 
och hörande av flera rådgivare, men kan 
också köra fast när råden är motsägelse-
fulla. I rent operativ insatsledning måste 
många gånger beslut fattas snabbt och på 
bristfälligt underlag.9 

Fredholm och Åström beskriver olika 
vetenskapliga skolor för beslutsfattande. 
De diskuterar bland annat det klassiska ra-
tionella beslutsfattandet och det dynamiska 
beslutsfattandet i komplexa, otydliga och 
dynamiska sammanhang.10

Samtidigt som beslutsfattandet kan vara 
mycket strukturerat och de olika faserna 
i beslutsprocessen tydligt iakttagbara, är 
det faktiskt många gånger begränsat i sin 
rationalitet och måste ibland till och med 
vara intuitivt. Inom polisområdet präglas 
arbetsuppgiften, exempelvis vid omfat-
tande spaningsoperationer, delvis av att 
motpartens sätt att tänka och agera är föga 
doktrinstyrt utan mer präglat av kulturen 
i olika kriminella nätverk, missbruk och 
psykiska störningar. Ibland, exempelvis 
då tidsbrist föreligger, kan beslutsfattaren 
tvingas släppa ambitionen att fatta bästa 
tänkbara beslut och nöja sig med ett beslut 
som är tillräckligt bra eller i vart fall inte 
är helt fel (satisfiering). 

Beslutsprocesser kan givetvis drabbas 
av problem av olika slag och infarkter 
och därmed inte längre vara effektiva eller 
rationella. Oftare än att systemet brakar 
ihop, om vi då bortser från datorkollapser, 
händer det att individerna som skall delta i 
beslutsprocessen slås ut av allt ifrån trött-
het och stress till flykt i panik för det som 
krävs. Individens tillkortakommanden kan 
således spela oss olika spratt. Beslutsfat-
taren kan även vara personligen berörd av 
händelsen på annat sätt, t ex påskjuten, 
skadad eller allvarligt hotad.

9  Boin, Arjen; ´tHart, Paul; Stern, Eric och Sundelius, Bengt: The Politics of Crisis Management. Public 
Leadership under Pressure, Cambridge University press, Cambridge 2005, s 44.

10  Fredholm, Lars och Åström, Mattias: ”Räddningsledning och beslutsfattande” i Fredholm, Lars och 
Göransson, Anna-Lena (red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket 
2006, s 113-126.
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Exempel: Under åren 1982 och 1983 in-
träffade i Stockholmsområdet fyra bomb-
dåd som tillskrevs den s k Bombmannen.11 
En misstänkt väska anträffades vid Krono-
fogdemyndigheten i Nacka. När bomben 
skulle oskadliggöras utlöstes den. Strax 
efteråt mötte jag bombteknikern. Han 
styrde och ställde, var kraftigt påverkad 
av smällen och knappt kontaktbar men 
fortsatte instinktivt att föra befäl.

Sådana påfrestningar påverkar givetvis 
beslutsfattandet och möjligheterna att 
agera optimalt. Kvaliteten på besluts- och 
prestationsförmågan anses visserligen 
öka i takt med stressnivån, men bara till 
en viss punkt, varefter den försämras. Ett 
stort stresspåslag kan snabbt leda till såväl 
fysisk som psykisk utmattning. Man talar 
om en stresskurva som har formen av ett 
inverterat ”U”.12

Beredningsprocessen inför beslutet 
och stabsstödet i ledningsarbetet brukar 
påpekas som viktiga instrument för bästa 
möjliga beslut. Däri ligger emellertid inte 
någon garanti. Gruppdynamikens risker för 
konsensustänkande, inte minst i en kris då 
det gäller att ”hålla ihop och gilla läget”, 
liksom ”bunkertänkande” samt bundenhet 
till tidskrävande och komplexa procedurer, 
som gör att beslutet inte längre är aktuellt 
när det väl avkunnas, kan också spela spratt 
och leda fel.

Det optimala beslutet kan således utebli 

av många olika orsaker, t ex:

Vi agerar utan att veta vilket pro-
blemet egentligen är och följer inte 
tillräckligt effektivt utvecklingen i 
dynamiska skeden. 
Vi klarar inte ut organisationens/enhe-
tens uppgift, vad vi vill och kan göra.
Krav på omedelbara åtgärder (relativ 
tidspress) på bristfälligt underlag, pro-
blematiken att arbeta på vaga signaler.
De första intrycken låser tankesättet.
Det är svårt att få grepp om vad som 
egentligen händer (att skapa lägesbild 
och gemensam lägesuppfattning mel-
lan samverkande), särskilt i komplexa 
och dynamiska situationer. Brottsspa-
ning och ingripande mot brottslingar 
innebär exempelvis ofta att arbeta mot 
föga doktrinstyrda gärningar (brotts-
lingar har en egen logik och sina 
speciella värdeuppfattningar).
Bristande, motsägelsefull eller anhop-
ning av information.
Vi filtrerar informationen, medvetet 
eller omedvetet. Vi har lättare att 
se det vi förväntar oss och det som 
överensstämmer med vårt eget hän-
delsescenario.
Hot och risker normaliseras.13

Kunskaperna om hur vi bör och får 
agera är begränsade (formellt och 
informellt).

•

•

•

•
•

•

•

•
•

11  Svensson, Pelle: Sanningen om mordet på Olof Palme, United Books, Uddevalla 1998, s 50 och 80.
12  Op cit, fotnot 9, s 29.
13  Op cit, fotnot 9, s 24.
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Konsekvenserna av beslutet analyse-
ras inte tillräckligt (svagt ifrågasät-
tande och bristande alternativinven-
tering) och vi ser inte hur ett beslut 
blir utgångspunkten för nästa beslut 
eller för någon annans agerande (län-
karna i kedjan av sammanhang eller 
kausaliteten).
Vi använder enbart de resurser vi ser 
i vår omedelbara närhet och är vana 
att förfoga över.
Vi förstår inte hur och på vilket sätt 
andra aktörer kan vara berörda direkt 
eller indirekt.
Snäva intressen går före helhetssyn. 
Samverkan brister.
Intresset att ta reda på om och i vilken 
grad vi lyckats är begränsat.
Vi hittar inte beslutsfattaren.
Beslutsfattaren är personligen påver-
kad av händelsen.

Samtidigt finns det, som antytts ovan, i 
ledningsverksamheten mycket som här-
rör till människans natur och individen i 
situationen: Uppfattar beslutsfattaren en 
problematik, hur uppfattas den i så fall, 
och vilka reaktioner och aktiviteter utlöser 
den? Därmed blir slutsatsen att ingen be-
slutsmodell är bättre än den chef som skall 
tillämpa den. Några frågor aktualiseras: 

•

•

•

•
•
•

•
•

Vem är chefen som äger problemet just nu? 
Är chefen tillgänglig och medveten om den 
aktuella rollen? Får vi kontakt med chefen? 
Hur brukar chefen agera i liknande situa-
tioner? Är alltid den formelle chefen rätt 
ledare för den uppkomna situationen?

Myndighetsformalia
Den 13 januari 2005 tillkallade regeringen 
en kommission för att utvärdera samhällets 
förmåga att hantera de påfrestningar som 
tsunamikatastrofen i Asien år 2004 innebar. 
Kommissionens rapport är en lärobok i 
incidentledning.14 Tsunamikommissionen 
påpekade: 

En fungerande ledning förutsätter tre 
komponenter: en analysfunktion, som 
samlar in och bearbetar information från 
olika källor som underlag för beslut, en 
beslutsprocedur och en implementerings-
rutin som omsätter fattade beslut i praktisk 
handling.15

Tsunamikommissionen redovisade i sin 
huvudrapport synen på befogenheter och 
ansvar, däribland statsrådens juridiska och 
politiska ansvar.16 Enligt regeringsformen 
styr Regeringen riket. Regeringsformen 
anger också närmare vad som ingår i den 
styrande makten.17 De statliga myndighe-

14  Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission:Sverige och tsunamin – granskning och förslag (Tsuna-
mikommissionen), SOU 2005:104.

15  Ibid, s 184.
16  Ibid, s 53-69.
17  1 kap 6 § regeringsformen.
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terna, utom riksdagens myndigheter, lyder 
under regeringen.18 Regeringen kan styra 
myndigheterna, med två undantag som 
anges i regeringsformen. 

Mellan företrädare för regeringen och 
regeringskansliet och myndigheterna 
förekommer även informella kontakter. 
Konstitutionsutskottet har vid flera tillfäl-
len behandlat frågan om sådana kontakter, 
som kan närma sig otillåtet ministerstyre, 
och då framhållit att stor återhållsamhet 
måste iakttas.19

Stadgandet i brottsbalken om ansvars-
frihet på grund av förmans befallning har 
betydelse även när det gäller exempelvis 
polisers skyldighet att lyda en order från 
regeringens sida. Med anledning av Bull-
toftafallet i september 1972 anförde JO: 

Skulle order eller direktiv ges av en en-
skild regeringsledamot och efterkommas 
av tjänsteman, torde den senare bära 
det fulla ansvaret för de åtgärder som 
vidtagits.20

För en myndighet anges uppgifterna dels 
generellt i lagar och förordningar, dels i 
regeringens regleringsbrev och i myndig-

hetens instruktion samt i andra föreskrifter 
och särskilda beslut. Det som ligger utanför 
myndighetens angivna uppgifter skall den 
inte syssla med. Det ankommer på någon 
annan.

Myndighetens chef ansvarar för myndig-
hetens verksamhet.21 Chefen avgör ärenden 
som inte skall avgöras av styrelsen. Nor-
malt avgörs ärenden efter föredragning, 
men i brådskande fall får myndighetens 
chef avgöra ärenden utan föredragning (en-
mansärenden).22 Chefen, som i grund och 
botten är en enskild individ, har naturligt-
vis en mycket viktig roll i myndighetens 
ledningsverksamhet och beslutsfattande. 
Chefen måste våga vara chef och våga vara 
ledare. Faktum är att verksförordningen 
gäller före Jantelagen.23

Myndighetschefen får genom arbets-
ordningen eller i särskilt beslut delegera 
till annan att fatta beslut som inte behöver 
avgöras av chefen.24 För att en myndig-
het skall kunna fungera i praktiken krävs 
det en delegationsordning. För den de-
legerande chefen kvarstår dock alltid ett 
ansvar, bland annat för att delegationen 
skett till en kompetent tjänsteman som, 
över tid, är lämplig för uppgiften och har 

18  11 kap. 6 § regeringsformen.
19  Op cit, fotnot 14, s 55.
20  JO 1975, s 50 och 55.
21  6 § verksförordningen (1995:1322).
22  21 och 24 § verksförordningen.
23  I boken En flykting korsar sitt spår (1933) formulerade Aksel Sandemose de starka grepp som omfattade 

folksjälen i staden Jante (danska Nyköping), däribland: Du ska inte tro att du är något, att du är klokare 
än vi, att du är bättre än vi, att du vet mer än vi, att du duger något till, att du kan lära oss något.

24  21 § verksförordningen (1995:1322).
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förmåga, kunskap och information för att 
kunna agera. Vid osäkerhet om ansvars-
fördelningen gäller att den högre nivån har 
ansvaret.25 Högre chef har ett ansvar för att 
detektera oklarheter samt att agera och reda 
ut förhållanden som kan vara oklara. Det 
uppstår en svårpenetrerad blandning av 
skyldighet att stå till svars (accountability) 
och möjlighet att förneka (deniability) och 
underordnads agerande enligt principen 
”om inte annat uttryckligen meddelas” 
(sauf avis contraire).

Beslut fattas vanligen av en beslutande 
person och en föredragande (tvåmanskol-
legium) medan det ibland är en individ 
som ensam beslutar i en fråga. När det rör 
krisfrågor kan besluten beredas i förbe-
redda särskilt utsedda grupper, exempelvis 
en ledningsstab eller ett samverkansorgan, 
eller för situationen särskilt sammansatta 
ad hoc grupper. Även vid krishantering 
måste vissa beslut följa föredragnings-
reglerna medan andra mer är beslut om 
faktiskt handlande.

I blåljusmyndigheternas arbete ingår 
såväl beslutsfattande av typen ärende-
handläggning som faktiskt handlande i 
operativa situationer, t ex chefskapet över 

en polisstyrka i ett särkilt fall (polisled-
ning).

Det nu anförda gäller statliga myndighe-
ter. Beslutsformalia kan däremot vara an-
norlunda och variera när det gäller kommu-
ner och landsting.26 Mer och mer engageras 
företag i krishanteringen, som ägare till ett 
objekt, ansvariga för en samhällsservice 
eller som kontrakterad deltagare i insatsen. 
Sådana kontraktsförhållanden tenderar att 
öka med privatiseringen av offentlig verk-
samhet (public private partnership - PPP). 
Likaså involveras frivilligorganisationer 
i olika faser av särskilda händelser och 
kriser, exempelvis Civilförsvarets frivil-
liga resursgrupper. Inte minst krävs det 
ett omfattande ”civilt stöd” för att vid en 
långdragen insats hålla igång en stor in-
satsorganisation.27 Ansvarsförhållandena, 
ledningsstrukturerna och kriskulturen är 
därmed givetvis olika. Även om lagstift-
ningen innehåller bestämmelser för att 
formellt klara ut ledningsansvaret och 
ålägger en medverkansskyldighet, måste 
man beakta och förhålla sig till denna 
omständighet.28 Svårigheterna med bris-
tande samstämmighet i den geografiska 
indelningen och i den funktionella och 

25  Op cit, fotnot 14, s 69.
26  Se härom exempelvis Lajksjö, Örjan; Enander, Ann och Hede, Susanne: ”Drivkraften för arbete med 

säkerhets- och beredskapsfrågor. Delrapport 2 från projektet beredskap och krishantering i svenska kom-
muner”, KBM:s forskningsserie, Nr 5 2004, s 36 ff. Där beskrivs roller för kommunchefer, kommunalråd, 
räddningschefer, socialchefer och tekniska chefer i kommuner.

27  Se härom exempelvis Axberg, Stefan och Foghelin, Jan (red): Perspectives on Military Technology, Royal 
Swedish Academy of War Sciences, Fälth & Hässler, Värnamo 2006.

28  Jml exempelvis 3 kap 16 § och 4 kap 10 § L (2003:778) om skydd mot olyckor har länsstyrelse resp re-
geringen skyldighet att i vissa situationer peka ut räddningsledare resp utse statlig myndighet att ansvara 
för räddningstjänsten.
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sakliga ansvarsfördelningen inom olika 
organ beskrivs ofta i utvärderingar av olika 
händelser.

I en krissituation tenderar beslutsfat-
tandet att både koncentreras och centra-
liseras till personer eller grupper som 
har det yttersta ansvaret och/eller är 
placerade högt upp i organisationen. Ju 
viktigare besluten är, desto högre upp i 
en organisations hierarki tas de. Det kan 
bero på att de högst placerade beslutsfat-
tarna vanligen har organisationens mål och 
grundläggande värden klara för sig. Till 
detta kommer medias tryck mot de högst 
ansvariga, vilket i sin tur kan skapa ett ac-
tion imperativ.29 Internationaliseringen och 
risken för transienter30 och dominoeffekter 
till andra områden bidrar också till att 
ledningsperspektivet numera är ett annat 
än bara för några år sedan.31 Mejl direkt 
till chefens pc sätter denne i ond tro och 
pockar på svar som vore det ett forntida 
iltelegram. Forskningen kring koncentra-
tion och centralisering under en kris pekar 
på ledarskapets betydelse.32

Chefs egenskaper allmänt och i 
situationen
Att vara chef innebär att inneha en viss 
befattning. Det är önskvärt att innehavaren 
har vissa egenskaper, däribland ledaregen-
skaper. Kandidaterna till högre militära 
poster i det kejserliga Kina tenterades på de 
sju militära klassikerna, däribland Sun Zis 
krigskonst.33 Än i dag påminner vi oss om 
de tusenåriga kinesiska militära texterna, 
exempelvis om hur generalen bör vara och 
vad som är god generalsetikett. Exempel-
vis: ”En general ska vara obefläckad, tyst, 
lugn och ordnad. Han skall kunna ta emot 
kritik, avgöra dispyter, tillsätta rätt perso-
ner, sovra vid rådgivning, känna till andra 
länders seder och bruk, kartlägga berg och 
floder, påvisa faror och svårigheter och 
upprätthålla befälsordningen.”34

Det finns således dels någon slags chefs-
etik, dels någon slags chefsprofession. I 
den senare delen finns vad vi skulle kunna 
kalla mjuka och hårda kompetenser. Till 
de mjuka förmågorna räknar jag allmänna 
mänskliga ledaregenskaper för att få en-

29 Action imperativ = ett krav att agera och visa handlingskraft.  
Op cit, fotnot 9, s 42.  
Nylén, Lars: ”Polisen måste utveckla och förbättra den operativa ledningen!”, KKrVAHT, 3. häftet 1996, 
s 101-116.

30 Transient = korta signalmeddelanden som snabbt går runt i systemet och kan ställa till kortslutningar 
eller stor oro i ledningsorganisationen.

31  Nylén, Lars: ”Var så god och samverka! En spontan studie i samverkan” i Beausang, Peder; Hartoft, Percy 
och Wahlberg, Maria (red): Perspektiv på samarbete, Försvarets Forskningsinstitut 2002, s 77.

32  Op cit, fotnot 8, s 23.
33  Pettersson; Bengt och Friman, Henrik: Gulstensgubben och de tre strategierna, Försvarshögskolan, Stock-

holm 2002, s ix. 
34  Ibid, s 33.
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skilda människor och grupper att verka för 
att nå ett visst mål. Hit hör även förmågan 
att vilja ta ansvar, att diagnostisera, att se 
sammanhang, att vara kreativ, att få saker 
och ting gjorda, att kunna organisera sitt 
arbete och att kunna delegera men även att 
i tider av särskild påfrestning kunna visa på 
tydligt ledarskap. Till de hårda förmågorna 
vill jag föra egenskaper som härutöver 
kan behövas i form av sakområdeskun-
nande och professionell yrkeskompetens. 
En person kan ha erhållit yrkeskompetens 
genom utbildning, träning och erfarenhet 
eller genom en kombination av de tre. 

Intressant blir därvid att diskutera i vad 
mån chefen utöver allmänna ledaregenska-
per behöver ha professionella yrkeskun-
skaper och i så fall hur mycket, hur djupa 
och hur breda. 

Måste man inte för vissa chefsbefatt-
ningar kräva både ledaregenskaper och 
yrkeskunskaper? Eller är det lämpligare att 
främja en uppdelning av chefsprofessionen 
i en förvaltningsdel och en operativ del? 
När är det påkallat att låta ledarskapet bli en 
politisk funktion? Hur bör då det politiska 
chefskapet förhålla sig till det professionel-
la? Skall klinikchefen vara läkare eller på 
motsvarande sätt legitimerat sjukvårdskun-
nig? Bör chefen för räddningstjänsten vara 
kunnig i eländeshantering, ackrediterad 
och evidencebaserad i sin gärning? Räcker 
det att man är ”räknenisse” och kan bud-
getprocessen? Är det nödvändigt att chefen 
för en tingsrätt är jurist? Behöver överbe-
fälhavaren kunna något om krigskonsten? 
Bör polischefen kunna polisverksamhet 
och ha juridisk skolning? Vad är optimalt 

måste man fråga sig. Vad skall legitimera 
till olika chefsuppdrag? Är det lämpligt att 
chefen för en polismyndighet eller annan 
som anställs vid myndigheten men som 
saknar polisutbildning, ändå utan vidare 
ges polismans exklusiva befogenheter och 
har hon eller han i så fall polismans rap-
porteringsskyldighet? I exempelvis USA 
väljs sheriffer i allmänna val och vem som 
helst kan kandidera för sheriffstjärnan. I 
Tyskland finns det chefer för mycket stora 
polismyndigheter som är politiker.

Förr visste man att klockarfar skulle 
allting bestyra, undervisa barn, skriva bröl-
lopsverser, föreslå namn vid barndop, bota 
sjuka, skära steken vid kalas, vaccinera och 
spela orgel. Skomakaren skulle samtidigt 
vara vid sin läst. Det påminner om den 
klassiska uppfattningen i skadeståndsrät-
ten. Där skiljer man på vad som i alla 
upptänkliga situationer kan krävas av en 
välaktad god familjefader (bonus pater fa-
milias), en måttstock med tusenåriga anor 
och den sakkunniges agerande. Få applåde-
rar en ballerina som dansar som en bonus 
pater familias om det inte är buskiseffekter 
som är poängen. Experten är givetvis inte 
av naturen en given god ledare.

En viktig fråga är hur lika arbetet är för 
chefen i det vardagliga normalläget och 
vid en särskild händelse. För vissa chefs-
positioner ingår krishantering i uppgiften. 
För andra är akut hantering av kriser något 
extremt udda. På organisationsnivå kan 
fortfarande ansvarsprincipen gälla (att den 
som ansvarar för en verksamhet i vardagen 
också ska göra det då det skorpar till sig), 
men inom den berörda organisationen 
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uppstår i vart fall en utmaning av likhets-
principen. Det krävs för såväl individ som 
organisation en annan och aktuell förmåga 
samt annat agerande vid kris än vid arbetet 
med det vardagliga. Särskilt visar sig detta 
vid storskaliga händelser.35 

Av vissa chefer och organisationer måste 
man kunna begära förmåga för både det 
vardagliga och det särskilda. Att chefer 
deltar i krishanteringsseminarier, sårbar-
hetsanalysen och incidentplaneringen, 
ställer upp och låter sig regelbundet övas 
samt ser till att organisationen också lär 
sig, borde därför vara en självklarhet och 
ges ett givet utrymme i kalendern.

I en redovisning från Kungl Krigsve-
tenskapsakademiens avd V delas besluts-
funktionerna upp i två nivåer:36 Verksam-
hetsansvarig är en individ som är högsta 
beslutsfattare på strategisk nivå inom en 
verksamhet. Operativ ledare är den som av 
verksamhetsansvarig utses att vara chef för 
verksamhetens krishanteringsfunktion.

Den operativa ledaren anses enligt 
redovisningen vara den som bör ha goda 
ledaregenskaper, insikter och motivation 
samt vara utbildad, tränad och övad i 
krisledning.37 

Det är möjligt att en sådan uppdelning 

kan gälla för vissa samhällssektorer. Om 
den också bör gälla inom blåsljusmyn-
digheter och näraliggande organisationer 
tål att begrunda. För samhällets insats-
organisationer kräver jag för egen del 
mer än buskiseffekter när det verkligen 
gäller. Göteborgskommittén påpekade att 
även om uppdraget att leda polisens kom-
mendering (operativ ledare enligt ovan 
– kommenderingschef enligt polistermi-
nologin), under Europeiska rådets möte 
i Göteborg år 2001 tilldelades chefen för 
länsordningspolisen hade länspolismästa-
ren (verksamhetsansvarig myndighetschef 
enligt nyss nämnda uppdelning) det över-
gripande ansvaret för polisens förmåga att 
klara sina uppgifter.38

Tsunamikommissionen framhöll att det 
måste stå klart för alla inblandade vem eller 
vilka som leder verksamheten. Kommissi-
onen anförde: ”Den gängse uppfattningen 
beträffande departementen torde vara att 
statssekreteraren är den operativt ansvariga 
befattningshavaren inom ett departements 
ansvarsområde. Statssekreteraren är för-
visso underställd statsrådet, men ministern 
förutsätts inte vara så involverad i den 
konkreta verksamheten att hon eller han 
kan sägas leda den operativt.”39 Steget är 

35 Terrorattackerna i London den 7 juli 2005 – Brittiska lokala och regionala myndigheters agerande och 
lärdomar för det svenska krishanteringssystemet, KBM:s temaserie 2006:4, Krisberedskapsmyndigheten 
2006, s 13, 47 och 54 f.

36  Kulling, Per; Ericson, Sture; Lindgren, Karin och Pärnerteg, Folke: ”Förmågan till ledning och ledarskap 
vid civil krishantering”, KKrVAHT, 4. häftet 2006, s 7.

37  Ibid, s 13.
38  Betänkande av Göteborgskommittén, Göteborg 2001 (Göteborgskommittén), SOU 2002:122, s 696 f.
39  Op cit, fotnot 14, s 191.
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ändå långt från denna uppfattning till att 
som ansvarig minister välja ett teaterbesök 
trots larmet om den förödande naturkata-
strofen.40

Som berörts ovan omfattar krishante-
ringen inte enbart statliga myndigheter. 
Olika typer av besluts- och chefskulturer 
blandas, måste förstås och fås att fungera 
tillsammans.

Vem är det vi skall kalla in under fanorna 
i en akut situation och vilken roll bör ved-
erbörande vara förberedd att ikläda sig? 
Naturligtvis kommer svaret att vara olika 
för olika verksamhetsområden. Inför en 
landskamp i fotboll väljs lagspelarna ut 
med stor omsorg efter hur de fungerar på 
planen och i laget. Då en särskild händelse 
inträffar får man spela med de spelare som 
just då finns tillgängliga. Kan man då kräva 
guldmedalj i varje match? 

Kyrkan har under historien varit en av de 
stora förebilderna för organisation och led-
ning. I Bibeln talas om den vise härskaren: 
”I Herrens hand ligger makten över jorden, 
och i rätt tid sänder han den härskare som 
behövs. I Herrens hand ligger människans 
framgång, och han sprider sin glans över de 
styrande.”41 Den tyske satirikern Gottlieb 
Wilhelm Rabener formulerade om bibel-

ordet som därefter blev ett ordspråk ända 
in i vår tid: ”Wem Gott ein Amt gibt, dem 
gibt er auch Verstand”.42

Enligt The Peter Principle, som söker 
förklaring på att saker blir fel, tenderar 
varje post att vara besatt med en anställd 
som saknar kompetens att utföra sina upp-
gifter, som stigit till sin inkompetensnivå.43 
Den principen skulle emellertid samtidigt 
innebära att det är en inkompetent person 
som vi kommer att finna när vi i en akut 
situation söker chefen. På så vis tycks det 
föreligga viss samsyn mellan principen och 
den svenska gräsrotens syn på chefen.

Nu är inte denna uppsats en vägledning 
i bedömande och beslutsfattande och hur 
man ska undgå Buridans åsnas öde, den 
hungriga åsnan som, om den inte hade en 
fri vilja, i obeslutsamhet skulle ha svultit 
till döds mellan två alldeles lika hötap-
par.44

Att vi formellt sett har en chef är emel-
lertid inte detsamma som att vi faktiskt 
har en chef eller en ledare i den konkreta 
situationen. Chefen kanske inte larmas, 
inte uppfattar situationen och behovet av 
närvaro, inte förstår situationens innebörd 
eller av en eller annan anledning avskärmar 
sig från den. Chefspersonen kanske till och 

40  ”Laila Freivalds gick på teater”, http://svt.se, 30 december 2004.
41  Bibeln, Jesus Syraks vishet 10:4-5.
42  Gottlieb,Wilhelm Rabener (1917-1771) från Wachau, Leipzig, Sammlung satirischer Schriften 4, översatta 

till svenska 1762-67: ”Den Gud giver ett ämbete, ger han också förstånd (att sköta det).”
43  Peter, Laurence J och Hull, Raymond: The Peter Principle: why things always go wrong, New York 

1969.
44  Aforismen förknippas med Johannes Buridanus - Jean Buridan (ca 1295-1356), en fransk filosof och rektor 

vid universitetet i Paris.
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med, med eller utan svepskäl, flyr undan 
i rädsla att göra fel för att sedan dyka upp 
med kloka ”läktarsynpunkter” när faran 
väl är över. Samtidigt är inte kriterierna på 
en närvarande chef hur ofta chefen dricker 
kaffe med personalen, utan hur närvarande 
chefen är i organisationens problemställ-
ningar och beslutsprocess.

Sundelius påpekade: ”Det är inte alls 
självklart vem som i realiteten sköter en 
nationell kris. De formellt ansvariga kan 
av olika skäl sidoplaceras och informella 
grupperingar uppstår ad hoc. I svenska fall-
studier verkar detta snarast vara regel än 
undantag. Tillfälligheter, som tillgänglig-
het, har i flera fall visat sig vara ett viktigt 
kriterium för delaktighet i krislednings-
gruppen. Särskild sakkunskap snarare än 
formell befattning har varit ett annat.”45 

Tsunamikommissionen noterade i fråga 
om regeringskansliets chefer under de 
första dygnen att utvecklingen präglades 
av avsaknaden av en jour- och lednings-
organisation på chefsnivå samt att chefer 
på mellannivå och högre nivå i alltför stor 
utsträckning var frånvarande.46 Kontakter 
per mobiltelefon är inte tillräckliga för att 
upprätthålla en fungerande arbetsledning i 
situationer som den här aktuella, påpekade 
kommissionen.47 Man måste fundera över 
vad svenska chefer tagit till sig av en sådan 
bredsida. Lessons identified, men har det 

lett till lärande?
Vi ser den klassiska problematiken i 

allt chefs- och ledarskap framför oss. Det 
finns människor med olika kunskaper och 
mognad:

Personer som inte vill och saknar 
förmåga.
Personer som vill men saknar för-
måga.
Personer som inte vill men har för-
måga.
Personer som vill och har förmåga.

Den här distinktionen är kärnan till fram-
gång i den situationsbetingade ledarskaps-
modellen – att använda olika grepp för 
olika individer.48 Den gäller givetvis även 
chefer i chefsrollen. Vi vet att förmågan i 
situationen kan bero på många olika om-
ständigheter. Operativt erfarna chefer som 
vanligen fungerar med hög förmåga kan 
vara tillfälligt begränsade i sin förmåga på 
grund av trötthet, utmattning eller stress. 
Faktiskt kan det också vara så att den 
aktuella operativa situationen förbrukat 
alla krafter hos chefen, och även insatsor-
ganisationen.

Exempel: Natten den 28 september 1994 
totalförliste passagerarfärjan Estonia i 
Östersjön. Vid katastrofen omkom många 

•

•

•

•

45  Op cit, fotnot 2, s 28.
46  Op cit, fotnot 14, s 11.
47  Ibid, s 254.
48  Blanchard, Ken; Zigarmi, Patricia och Zigarmi, Drea: Leadership and the One Minute Manager, Harper 

Collins Publishers, London 2004, s 28. 
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hundra passagerare och besättningen. Sjö-
räddningen (MRCC) i Åbo koordinerade 
sjöräddningsarbetet.49 

I en sådan situation utsätts även profes-
sionell lednings- och insatspersonal för 
en extrem belastning som kan leda till 
såväl fysisk och psykisk utmattning som 
otillräcklighetsproblematik och stressre-
laterade symtom.50 På svensk sida visade 
katastrofen även på ett annat problem. 
Flera av Stockholmspolisens chefer hade i 
katastrofen förlorat en närstående och flera 
nära medarbetare.51

Såväl chefer som organisationer har 
begränsad uthållighet och måste tidigt 
identifiera vilken utmaning händelsen 
och dess efterbörd innebär, också ur ett 
uthållighetsperspektiv. Det kan vara svårt 
för inblandade att släppa taget, men såväl 
individer som organisationer kan alltså 
successivt mattas ut, tappa dådkraften 
och hamna i ett slags sömngångarstatus. 
I ett letargiskt tillstånd kan självinsikten 
gå förlorad.52

En rad faktorer reducerar individens 
möjligheter till ett gott ledarskap och en 
god analytisk berednings- och beslutan-
deprocess.53 Det finns en fara i att chefen 

kan inta en stålmansattityd och att det i 
omgivningen inte finns någon som kan nå 
fram till en chokad eller utmattad chef som 
behöver avlösas. Samtidigt är det givetvis 
svårt vid dynamiska händelser att i inled-
ningsfasen bedöma uthållighetsfrågan och 
hur länge insatsen med sitt efterspel kom-
mer att pågå, och när operativa tyngdpunk-
ter som kräver topprestationer kan komma 
att inträffa. Besluts- och ledningssystemet 
måste därför bemannas på ett robust sätt, 
med tidigt insatta avlösningsförfaranden, 
som dels kan ge tillräcklig vila och åter-
hämtning under en långdragen insats, dels 
kan hantera att ledarna själva hör till de 
indirekt drabbade personerna. Tack och 
lov kan de flesta särskilda händelser som 
inträffar klaras av under ett och samma 
tjänstgöringspass, möjligen med några 
timmars övertid inom EU:s nya arbets-
tidsregler.

Ett problem i sig är att övningar alltför 
ofta genomförs med bästa laguppställning 
och alla på plats samt under goda och 
trygga förhållanden och utan att uthål-
ligheten prövas. Det är naturligtvis inte 
heller bra att enbart öva de andra, medan 
cheferna kommer in i bilden enbart vid 
skarpa lägen, eller alltför mycket fing-

49  Estoniastudien, RPS RAPPORT 1995:8, Rikspolisstyrelsen, Stockholm 1995.
50  Estoniakatastrofen, Socialstyrelsen, SoS-rapport 1997:15 (KAMEDO 68).
51  Nylén, Lars; The Estonia Catastrophe, Seminar paper Home Office, Emergency Planning College, The 

Hawkhills, Easingwold, UK, Fall 1997.
52  Op cit, fotnot 35, s 58.
53  Sundelius, Bengt; Eric Stern, Eric och Bynander, Fredrik: Krishantering på svenska – teori och praktik, 

Nerenius & Santérus Förlag, Stockholm 2002, s 31 f. 
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erande av samverkande organisationer 
vid en övning. Ett annat problem är att det 
uppstått arbetsmiljöproblem när övningar 
gjorts för realistiska och varit påfrestande 
och utmanande. Givetvis finns det gränser 
för hur långt man kan driva övad personal 
vid en övning. I dagens elektroniska värld 
borde det vara lätt att ta den virtuella tek-
niken till hjälp också för krisövning. Lik-
som flygkaptenen och sjökaptenen tränar 
allehanda hemskheter i simulator borde 
andra krishanterande chefer regelbundet 
simulatortränas. Är inte detta en given 
uppgift för Försvarshögskolan i samarbete 
med Krisberedskapsmyndigheten och sam-
hällets övriga krishanterare?

Som en följd av globaliseringen och 
den transnationella och transkontinentala 
brottsligheten ökar kravet att samtidigt 
kunna arbeta i olika tidszoner. Vid en större 
händelse kan transienter och dominoeffek-
ter snabbt gå över världen. Det här är en 
problematik som exempelvis den svenska 
identifieringskommissionen för identi-
fiering vid katastroffall i utlandet nästan 
alltid måste brottas med.54 Det kräver att 
arbetet här hemma och på plats organiseras 
i särskild ordning. Sundelius pekar också 
på behovet av internationell samverkan vid 
olika händelser.55 

Tsunamikatastrofen är ett tydligt exem-
pel på hur agerande kan behöva ske oavsett 

stora tidsskillnader mellan katastrofplatsen 
och hemorten. Andra exempel är kampen 
mot skurkarna i cyberspace som bedrivs 
över hela världen och där Rikskriminal-
polisen ständigt agerar, exempelvis hös-
ten 1997 i fallet Fragglarna, då personer 
försökte knäcka amerikanska NASA:s 
koder och i april 2004, när svensk polis 
tillsammans med polis i tjugo andra länder 
samordnat av FBI i Operation Fastlink 
exakt samtidigt gjorde husrannsakningar 
på 120 ställen runt om i världen.56

Det finns också en rad psykologiskt 
betingade förklaringar, varseblivnings-, 
blockerings- och förträngningsmekanis-
mer och andra mänskliga tillkortakom-
manden m m, till att chefen blir mer eller 
mindre utslagen. Även om vi hittat chefen 
och denne är medveten om sin roll kan det 
vara svårt att nå fram till chefen. I värsta 
fall kan det inträffa att chefen går och göm-
mer sig eller isolerar sig i stabsarbete och 
beslutsprocessande.57

Exempel: Åren 1987-88 genomfördes 
en rad sjötransporter av använt kärn-
bränsle mellan Tyskland och Sverige. 
Transporterna drog på sig omfattande 
protester och skyddades därför av stora 
polisinsatser. Under ett ledningsmöte 
knackade hamnkaptenen på dörren för 
att meddela polischefen att det under 

54  Nylén, Lars; Den svenska identifieringskommissionen 40 år, Rikspolisstyrelsen, Stockholm 2004.
55  Op cit, fotnot 2,  s 26.
56  Se exempelvis Nylén, Lars: ”Skurkar i cyberspace”: Nordisk kriminalkrönika 1999, Nordiska polisidrotts-

förbundet, Västra Frölunda 1999, s 145 ff.
57  Op cit, fotnot 9, s 47.
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kvällen skulle råda springflod då fartyget 
skulle anlöpa Emden och slussas in i den 
inre hamnen. Polischefen fortsatte sitt 
möte som om inget hänt. Efter en stund 
kom en av polischefens sektionschefer 
tillbaka med hamnkaptenen och samma 
meddelande. Polischefen kommenterade 
surt, att det hade han nyss fått höra. Stör 
inte! Då tillade hamnkaptenen att om 
slussportarna öppnades dränktes staden. 
Nu nådde budskapet fram.

Djupt inne i ett annat problem enligt hu-
vudspåret hade polischefen inte förmått 
att aktivt ta till sig och adekvat reagera på 
en för hela polisinsatsen omkullkastande 
information. Man kan lätt tänka sig hur 
berättelserna från hamnkaptenen och po-
lischefen skulle ha sett ut i en efterföljande 
katastrofkommissions rapport.

Hinder i ledningsarbete kan många 
gånger vara att chefen och ledningsstaben 
är uppslukade av ett visst problem, drab-
bas av tunnelseende, ser bara det man 
förväntar sig att se eller avskärmar sig 
och undersöker och rangordnar alternativa 
handlingsmöjligheter så att det bekräftar 
det man redan beslutat sig för (scenario 
fulfilment). Ett annat hinder kan vara att 
chefen tror att alla ser samma saker och att 
underlydande personal tolkar intryck och 
skeenden på samma sätt som chefen själv 
(mirror imaging).58 När flera samhällsor-

gan samtidigt är involverade i hanteringen 
av händelsen är det dessutom, som följd av 
den kritiska faktorns läge, många gånger 
högtryck i de olika staberna vid olika till-
fällen, vilket kan försvåra en annars god 
kommunikation.

Förvrängningar (perceptionsförvräng-
ningar) inträffar i det dagliga livet. Vi 
ignorerar eller missuppfattar information. 
Det kan leda till att chefen fattar felaktiga 
beslut. Risken för sådana förvrängningar 
ökar i akuta reaktionsfaser även om s k 
positiv stress också kan leda till fokusering 
och koncentration.

Ben Shalit: ”Så snart vi skaffat oss en 
organiserad och strukturerad bild av om-
givningen blir vi benägna att avvisa alla 
data eller förändringar som skulle kunna 
förorsaka en omorganisation av vår percep-
tion. Jag vet sanningen, förbrylla mig inte 
med fakta.”59

I boken Krishantering på svenska, pekar 
författarna på att det är mycket vanligt att 
de första intrycken kring en krissituation 
förblir bestående trots senare mer tillför-
litlig information. Hur beslutsfattare först 
kommer i kontakt med och kognitivt upp-
märksammar ett aktuellt problem påverkar 
i hög grad hur de sedan definierar denna 
situation. Författarna påpekar vikten av 
att vara mottaglig för signaler om att den 
ursprungliga uppfattningen inte stämmer 

58  Nylén, Lars: Operativ ledning. Bedömande och beslutsfattande. Lednings- och fältstaber vid särskild 
händelse Rikspolisstyrelsen, Stockholm 2006, s 161 f.

59  Shalit, Ben: Konfliktens och stridens psykologi, Liber, Stockholm 1985, s 87.
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och att man möjliggör för en kritisk, sansad 
granskning av de initiala problemupp-
fattningarna.60 Det är icke allt sant som 
sanning är likt.61

Hur organisationen kan hantera sådana 
situationer beror givetvis på det vardagliga 
förhållandet mellan chefen och organisa-
tionen. Klassiska problem som förhållan-
det mellan linje och stab, mellan chef och 
chefs ställföreträdare och hur beslut från en 
organisatorisk nivå omsätts i praktiken ger 
oss många exempel, som utrymmet här inte 
tillåter, på vad som kan hända eller varför 
det som skulle hända inte händer. 

Hur hanteras då problemet att chefen inte 
fungerar tillräckligt bra? Gränsen mellan 
en självrättande verksamhet och ett tyst 
myteri kan vara subtil. Det är nödvändigt 
att ett samhällsorgan med operativa in-
satsuppgifter har en strukturerad förmåga 
att pröva problemformuleringar och ”eta-
blerade sanningar”. Det kan vara särskilt 
påkallat i situationer då organisationen 
sluter upp och blir extra följsam i en akut 
situation. I situationer med svagt underrät-
telseunderlag, ett stort mått av osäkerhet 
eller irrationella omständigheter, som ex-
empelvis vid komplicerade brottsspanings-
insatser och konspiratoriska händelser, är 

det likaså viktigt att då och då utmana och 
pröva ”gällande sanning”.

För att motverka sådana negativa effek-
ter rekommenderas polisens ledningsstaber 
innehålla en funktion för insatsanalys 
(funktionen P 6), med rollen som djävulens 
advokat.62 Det förutsätter att även kritiska 
synpunkter verkligen når chefen och inte 
sopas bort av en ”god och effektiv” bered-
ningsprocess.

Ett annat sätt är att en chef på högre nivå, 
som har förmåga att nå fram till berörd 
chef, följer händelsen och insatsen och 
försöker uppfatta varningssignaler och vid 
behov ingriper på lämpligt sätt.63 Hur långt 
och nära regeringen och tillsynsorgan kan 
gå i ett sådant intresse utan att själva bli 
direkt ansvariga för det direkta krishante-
randet är en mycket svår avvägningsfråga. 
I värsta fall kan sådan närvaro mer stjälpa 
än hjälpa.64 Till de viktigaste operativa 
besluten för den högsta ledningen hör att 
vid behov byta ut chefen.

Exempel: Den 28 februari 1986 kl 23.21 
besköts Olof och Lisbeth Palme i hörnet av 
Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholm. 
Några minuter senare visste Stockholmspo-
lisens sambandscentral (SBC) att det var 
statsministerparet som beskjutits. Kl 23.43 

60  Op cit, fotnot 53 s 195.
61  En av ordsederna i Domarreglerna, sannolikt författade av Olaus Petri omkring år 1540, bifogade till 1734 

års lag och sedan dess intagna i lagboken ”som tillförne alltid vanligt varit”.
62  Op cit, fotnot 58, s 161-164.
63  Ibid, s 77 f.
64  Juristkommissionens rapport om händelserna efter mordet på statsminister Olof Palme (juristkommis-

sionen), del 2, SOU 1987:72, s 181 ff.
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fick vakthavande kommissarien veta att 
Olof Palme var mycket svårt skadad.65 
Faktiskt hade Olof Palme avlidit i samma 
ögonblick som skottet träffade honom. 
Länspolismästaren (myndighetschefen) 
var på semester för att åka Vasaloppet. 
Biträdande länspolismästaren var formellt 
tjänstebefriad för att genomgå kurs på För-
svarshögskolan. Vid tidpunkten för mordet 
fanns en polisöverintendent utpekad som 
vikarie för länspolismästaren. Dessutom 
fanns i vanlig ordning en beredskapsha-
vande polischef det aktuella dygnet.

Mordet och polisinsatserna i de inledande 
faserna visar på en rad problemområden 
kopplade till chefers personliga egenska-
per. Den juristkommission som regeringen 
tillsatte analyserade även ledningsfrågorna 
vid polismyndigheten och samarbetet mel-
lan polis och åklagare. Juristkommissionen 
skrev att den vakthavande kommissarien 
förutsätts själv ingripa och ta ledningen 
av verksamheten i en sådan situation, och 
påpekade att ”i detta fall fungerade inte 
detta väl”.66

Den ordinarie biträdande länspolismäs-
taren och den vikarierande länspolismästa-
ren fanns i SBC omkring kl. 00.30. Då var 
således myndighetens högsta chefsbefatt-
ningar representerade i ledningscentralen. 

Juristkommissionen noterade emellertid att 
något aktivt ingripande i verksamheten inte 
gjordes från deras sida. Sådana oklarheter 
i fråga om ledningsansvaret som därvid 
förelåg får inte finnas, påpekade kommis-
sionen.67 Edenmankommissionen som 
fortsatte granskningsarbetet, konstaterade 
att i realiteten leddes sambandscentralens 
verksamhet även efter de högsta chefer-
nas ankomst av de polisinspektörer som 
tjänstgjorde som operatörer.68 Det innebar 
således att den övergripande operativa led-
ningen av verksamheten, om sådan ledning 
utövades, fortsatt sköttes minst tre nivåer 
ner i organisationen.

Edenmankommissionen kritiserade poli-
sen för den förvirring som präglade verk-
samheten i inledningsskedet. Den ansåg 
vidare att länspolismästaren Hans Holmér, 
när han på förmiddagen efter mordet kom 
till polismyndighetens lokaler, hade goda 
skäl att ta ett fast grepp om verksamheten 
för att se till att spanings- och utrednings-
arbetet organiserades på ett effektivt sätt. 
Nu hade man alltså hittat chefen. Eden-
mankommissionen delade juristkommis-
sionen bedömning att organisationen med 
en ledningsgrupp var ändamålsenlig under 
det intensiva uppbyggnadsskedet närmast 
efter mordet. När det gällde tiden därefter 

65  Juristkommissionens rapport om händelserna efter mordet på statsminister Olof Palme (juristkommis-
sionen), del 1, SOU 1987:14 och del 2, SOU 1987:72.

66  Juristkommissionen, del 1, s 65.
67  Ibid, s 66.
68  Rapport av Parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme (Edenmankommis-

sionen), SOU 1988:18, s 45.
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var Edenmankommissionens bedömning 
inte lika självklar.69 Hade det blivit för 
mycket chef och för lite alternativtänk. Det 
finns vissa liknelser mellan det som hände 
polischefen i Emden och i Palmerummet.

Klarlagt ledningsansvar och 
förmanskap
Många vill vara där och synas när det 
händer, men ibland är samma personer som 
bortblåsta eller osynliga när ansvar utkrävs 
med anledning av det som hänt. 

Exempel: I september 1989 spelades en 
VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige 
och England i Solna. Vid tre större ak-
tioner omhändertog Stockholmspolisen 
bl a 100 brittiska medborgare. Ett stort 
antal polisbefäl fanns utsedda för olika 
funktioner. Ytterligare andra, som chefen 
för ordningsavdelningen och biträdande 
länspolismästaren, följde arbetet på fältet. 
JO konstaterade att befälsförhållandena 
var oklara och att ingen påtog sig ansvaret 
för besluten om frihetsberövanden. Obser-
vatörer deltog i olika hänseenden aktivt i 
verksamheten. Befäl på platsen uppgav 
att besluten fattades av den centrala led-
ningen, medan den hävdade att besluten 
fattades på platsen.70

Det får i en insatsorganisation inte råda 
någon som helst oklarhet eller finnas några 
risker för missförstånd i fråga om vem som 
i olika lägen bär ansvaret för samordningen 
och ledningen av verksamheten.71 Veder-
börande måste själv också vara medveten 
om detta ansvar.

Klarhet om förmanskapet är av yttersta 
vikt i exempelvis polisverksamheten. Så 
snart flera poliser arbetar tillsammans skall 
det klarläggas vem som är förman i förhål-
lande till de övriga och hur befälet är för-
delat mellan flera deltagande förmän.72, 73 

I 4 kap 4 § polisförordningen anges som 
huvudregel att det av arbetsordningen el-
ler order bör framgå vem som är befäl vid 
ett uppdrag som poliser utför gemensamt. 
Har man inte på det sättet bringat klarhet i 
befälsförhållandena finns det hjälpregler i 
förordningen. Ytterst är, allt annat lika, den 
som är född en måndag för befäl över den 
som är född på tisdagen (den till levnads-
åldern äldste). Så har det dock inte alltid 
varit. Mordet på Olof Palme samt spionen 
Stig Berglings avvikande föranledde re-
geringen att se över polisens effektivitet 
vid särskilda händelser, tillgänglighet och 
operativa beslutsnivåer.74

I ett polisväsende där gradbeteckningar 

69  Ibid, s 63.
70  JO ämbetsberättelser 1992/93, s 69-102.
71  Op cit, fotnot 68, s 68.
72  Op cit, fotnot 58, s 69 ff. 
73  Åtgärder för att förbättra förhållandena inom polisen härvidlag föreslog och genomfördes av den tillträdande 

rikspolischefen Nils E Åhmansson.
74  Polisens verksamhet vid särskilda händelser, december 1987.
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förlorat sin egentliga signalfunktion och 
då behov finns att kunna uppfatta olika 
chefer i mörker och på avstånd har speci-
ella befattningsvästar tagits fram. En väst 
med tydlig text ”POLISINSATSCHEF” 
anger att den som bär västen leder fält-
verksamheten inom ett tydligt uppdrag och 
avgränsat insatsområde. Västen sätts på när 
befattningshavare genom beslut av förman 
utsetts till funktionen och tas av vid avlös-
ningar. Den bärs aldrig i andra situationer. 
Då gäller de ordinarie förmansreglerna.

Samma roll spelar motsvarande västar 
inom de organisationer som ofta har att 
samverka på en insatsplats. I den kom-
munala räddningstjänsten är det däremot 
ofta så att vissa chefer alltid uppträder i 
larmkläder som har en fast anbringad be-
teckning räddningsledare. Det kan skapa 
förvirring och otydlighet. Vid en brand ny-
ligen i Södertäljeområdet kunde i samma 
nyhetssändning i TV ses uppträda tre olika 
väl utmärkta kommunala räddningsledare. 
Enligt lagen om skydd mot olyckor utses 
räddningsledaren av den myndighet som 
ansvarar för räddningstjänsten.75 Det 
ansvaret ligger, beroende på olyckans art 
på kommunen, Polisen, Luftfartsverket, 
Sjöfartsverket, Kustbevakningen eller 
länsstyrelsen. En utmärkning som således 
tillkommit för att skapa klarhet, brukas 
således på ett sätt som i stället skapar 
oklarhet.

En annan problematik vid ledningen av 
särskilda händelser är att den operativa 
verksamheten ofta samtidigt involverar 
och berör många andra och olika nivåer i 
berörda organ.

Exempel: Den 10 november 1979 inträffa-
de en järnvägsolycka med åtföljande brand 
och klorutsläpp i Mississauga, i Kanada. 
25 av 106 vagnar i ett godståg spårade ur. 
Sammanlagt utrymdes ca 210 000 personer 
på ungefär 18 timmar, däribland tre sjuk-
hus. Berörda chefer redovisade ledningen 
på följande sätt:
  ”I teorin var delstatens justitieminister 
överbefälhavare, i praktiken var det po-
lischefen som gav evakueringsorderna 
men i verkligheten var det tre datorer 
som talade om för dem båda vad de hade 
att göra.”76

Uttalandet från dessa chefer vill givetvis 
tona ner fokus på person och måste ses i 
belysningen av att räddningsinsatsen var 
ganska lyckad. Inget ljus skulle skina star-
kare än det andra. En i övrigt lyckad insats 
i god samverkan kan förångas genom ett 
illa skött eller själviskt mediearbete.

Det kan ju också vara så att en händelse 
löser sig själv, trots insatsen. Den minner 
mig om ett uttalande av en av mina före-
trädare som polischef i Uppsala, friherren 
Edward Raab känd för sin litterära stil och 
sina egendomliga direktiv: ”Klockan 1 

75  9 § Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
76  Utrymning. En bok om beteenden och åtgärder, Rikspolisstyrelsen och Katastrofforskningsgruppen vid 

Uppsala universitet, Stockholm 1983, s 49 ff. Katastrofmedicinska studier i Mississauga, Kanada, KA-
MEDO-rapport XLII, Försvarets forskningsanstalt 1980, s 24.
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på natten afstannade upploppet lugnt och 
stilla såsom det hade börjat”.77

I polisarbetet är det särskilt angeläget 
att tydligt klarlägga ledningsansvaret (för-
mans- och befälsförhållandena): 

vid överraskande särskild händelse,
vid sammanhållna större polisinsat-
ser,
vid hastigt hopsatta polisstyrkor,
då flera polismän i befordrad tjänste-
ställning deltar,
då poliser ur olika polismyndigheter 
skall medverka och vid förstärknings-
rörelser,
vid tvångsmedels- och våldsanvänd-
ning.

Ibland kan strävan efter klarhet leda till en 
toppstyrning som tynger och byråkratiserar 
verksamheten. Det var Edenmankommis-
sionens bedömning rörande ledningen av 
spaningarna efter Olof Palmes mördare. 
Sådana synpunkter framfördes också mot 
polismyndighetens kommenderingschef 
vid EU-toppmötet i Göteborg i juni 2001.78 
Göteborgskommittén tog upp kritiken att 
den ordning som tillämpades inför EU-
toppmötet, men även under genomförande-
fasen, var trög och stel, detaljreglerad och 
toppstyrd. Kritikerna menade att kommen-
deringschefen fattade beslut som normalt 

•
•

•
•

•

•

ligger på den yttre ledningen.79

Andra erfarenheten visar att det också 
kan vara precis tvärt om. Chefer är för 
oklara och förklarar sin närvaro med ord 
som: ”Jag är här, men bortse från mig”, 
”Jag är här, men gör som ni brukar”, eller 
”Jag är här, men bara för att lära mig själv.” 
Genom ett sådant uppträdande hamnar 
chefen lätt mellan hötapparna som en Buri-
dans åsna, mellan Edenmankommissionen 
och Tsunamikommissionen. För mycket 
och för lite tycks skämma allt. Allt ska 
ske med måtta (ne quid nimis) och lagom 
pölsa är bäst.

Det är viktigt att chefer och staber på 
olika nivåer är medvetna om och noga 
klargör vilket ansvar, vilka uppgifter och 
därmed vilken ledningsuppgift som an-
kommer på respektive nivå vid en insats. 
Det är inte ovanligt att en person som i 
vardagslag verkar på en nivå och är van 
att se situationen från den nivån, fortsätter 
att verka på den nivån, även då personen 
tjänstgör i en stab med uppgifter på en 
högre nivå. Problematiken med styrning 
i linje och via staber är också viktig att 
klargöra, en angelägenhet som ökat i och 
med att myndigheter alltmer organiseras 
som en myndighet i hela landet. Vad detta 
egentligen innebär i alla avseenden har 
ännu inte blivit fullständigt genomlyst. 
Just nu förefaller det som om åklagare som 

77  Brunius, Teddy: ”Ett hundra år med Uppsalas polis” i: ”Polisen i Uppsala 1858-1958”, Almqvist & 
Wiksells, Uppsala 1958, s 79.

78  Op cit, fotnot 38, se bl a s 372 och s 419.
79  Ibid, s 668.
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jagar gärningsmän för arbetsmiljöbrott och 
miljöbrott går i bräschen för att klara ut 
ansvarsbilden.

Exempel: I augusti 2003 anlade en patient 
brand på den slutna psykiatriska avdel-
ningen vid Sankt Sigfrids sjukhus i Växjö. 
Branden spred sig snabbt. Två patienter 
omkom och tre skadades. Det fanns brister 
i landstingets arbetsmiljöarbete och vår-
darnas brandskyddsutbildning. Två höga 
landstingschefer åtalades men friades av 
tingsrätten. Domen har överklagats.80

Att en högre nivå kan komma att bli enga-
gerad i en omfattande insats får inte för-
anleda att chefer på lägre nivå underlåter 
att ta sitt ansvar och att lösa de uppgifter 
som normalt ankommer på den lägre ni-
vån. En chef är ansvarig för att förelagda 
uppgifter löses och bär det ansvar som 
förmans- och befälsställningen medför. 
Vilja och förmåga att dels fatta beslut, 
dels inom ramarna för uppdraget ta an-
svar för det som beslutas och det som inte 
beslutas är viktigt. Föreligger oklarheter 
måste uppgiftens innebörd klarläggas av 
berörda parter.

Än idag präglar militära principer le-
darskapssynen långt utanför det militära 
förbandet. Ofta citeras texten i 1963 års 
arméreglemente: ”Obeslutsamhet och un-
derlåtenhet att handla ligger en chef mer till 
last än misstag i fråga om val av medel.” 

Utvecklingen i ett krisläge påverkas inte 
bara av beslut som fattas, utan också av 
beslut som inte fattas, passivitet, att led-
ningen blundar eller försöker normalisera 
och tona ner hot och risker. Det kan vara 
mycket svårt att reda ut när sådant icke-
agerande (strategic evasion81) är befogat, 
liksom då imperativet att agera tydligt och 
kraftfullt kan riskera att vara skadligt.

I insatsorganisationer är man van vid 
en typ av ledningsprocesser för det rent 
operativa arbetet. Samtidigt finns det för 
de mer förvaltningsmässiga uppgifterna 
lednings- och beslutsprocesser, som inne-
fattar ärendeföredragning och samverkan 
enligt reglerna om medbestämmande i 
arbetslivet. Ledare i insatsorganisationerna 
måste kunna hantera beslutsprocesserna 
både för faktiskt handlande och för för-
valtningsbeslut. Utan tvekan kan dessa 
ledningsprocesser komma att gå i varandra 
och problem uppstå i ovana och stressade 
situationer. Till yttermera visso påverkas 
akut operativ verksamhet ibland även av 
ingripanden från fackliga företrädare eller 
genom att skyddsombud avbryter arbetet 
och kortsluter agerandet.82 Exempel på 
sådant ”dubbelkommando” finns bland 
annat från polisen och Kriminalvården. 
Vid en rymning genom gisslantagning på 
kriminalvårdsanstalten Mariefred i sep-
tember 2004 förelåg konkret diskrepans 
mellan personal och tjänstgörande förmäns 

80  Tidskriften Sirenen, Räddningsverket, 2007:1, s 9.
81  Op cit, fotnot 9, s 53.
82  6 kap. 7 § Arbetsmiljölagen (1977:1160).
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uppfattning om det lämpliga taktiska upp-
trädandet.83 Om chefer, personal och olika 
företrädare vid en insats drar åt olika håll 
kan det i sig leda till allvarliga situationer 
och få förödande konsekvenser.84 

Vakthavande befäl (motsvarande) i 
organisationer med s k 24/7-verksamhet 
(dygnets alla timmar, veckans alla dagar) 
måste alltid följa upp frågor av detta slag 
samt veta när det är dags att ”hissa” frågan 
och då verkligen också göra det. Likaså 
måste den högste närvarande chefen alltid 
vara uppmärksam på och tydligt klargöra 
lednings- och ansvarsförhållandena. 

Finner en högre chef anledning att in-
gripa i verksamheten, så är det naturligtvis 
dennes skyldighet att göra det. Han/hon 
skall då göra det på ett tydligt sätt och blir 
därmed också ansvarig för sina åtgärder. 
Chefen kan i vissa fall även bli ansvarig 
för underlåtenhet att vidta åtgärder när så 
borde ha skett.

Hur skall man då förfara om chefen fat-
tar fel beslut, ett juridiskt fel beslut eller 
ett beslut som genomförarna inte gillar? 
Uppfattningen som allmänt råder i Sverige 
är att man diskuterar fram till beslutet och 
sen är lojal med det fattade beslutet. I den 
operativa verksamheten finns många knep 
att ta till för att undvika beslut som ogil-
las och skapa tillfälle för att fatta ”bättre 
beslut”, exempelvis: 

Man kan kort och gott konstatera att 
nya omständigheter inträffat som gör 
att man måste göra annorlunda. 
Man kan ha ny genomgång och order-
givning i garaget innan man kör ut.
Man kan konstatera att något nytt in-
träffat och att förbindelsen är knackig 
och så fatta ett ”bättre beslut” i che-
fens anda. 
Man kan se till att chefen ger sig ut 
på ett besök på fältet och under tiden 
fattas ”nödvändiga beslut i chefens 
frånvaro”.
Man får ”offra en helikopter”. Ingen 
chef motstår en helikoptertur över 
insatsområdet.
Man kan låsa upp chefen med medi-
aintervjuer i ostörd miljö.
Man kan som rorgängaren på ett 
fartyg hålla angiven kurs efter att ha 
påpekat för rederilotsen att kursen 
måste ändras, men då han inte fått 
order härom, fortsätta att styra den 
gamla kursen och förbereda sig på 
grundstötningen.

Ofta uppkommer oklarhet i situationer där 
en högre chef lägger sig i, men utan att vilja 
ta något egentligt personligt ansvar, chefen 
sitter på läktaren och leder eller sänder på 
annat sätt ”dubbla budskap”. Ett sådant 
förfaringssätt från en högre chef bottnar of-

•

•

•

•

•

•

•

83  Betänkande av Rymningsutredningen, Säkert inlåst? , SOU 2005:6, s 80 ff och 166 ff. 
84  Ytterst kan situationen bli att betrakta som tjänstefel (”ordervägran”) jml 20 kap. 1 § brottsbalken, myteri 

jml 16 kap. 6 § brottsbalken eller i krigssituationer lydnadsbrott jml 21 kap. 5 § brottsbalken. 
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tast i okunnighet, osäkerhet och bristande 
insikt och erfarenhet. Det skapar i sin tur 
osäkerhet hos underlydande organisation 
och personal.

Det måste alltid klart markeras och 
dokumenteras i insatsprotokollet när en 
högre chef går in i en insats och vad detta 
betyder, när en högre chef lämnar över 
sin ledning av insatsen till en annan eller 
lägre chef samt när andra chefsbyten sker. 
Ändringar av förmansförhållandena skall 
markeras klart och tydligt.

Till bilden hör också att underlydande 
och samverkande aktörer ibland åberopar 
högre eller annan chefs uppfattningar och 
besked, utan att sådana faktiskt förelig-
ger, för att på så sätt lättare få gehör för 
egna uppfattningar. Ibland kan tystnad 
och passivitet från chefens sida uppfattas, 
eller utnyttjas, som samtycke. Även andra 
psykologiskt grundade skäl för sådant age-
rande kan finnas. Det är därför angeläget 
med klarhet i beslutsgångarna och själva 
delgivandet av beslut. 

Vad som faktiskt förevarit vid en omfat-
tande särskild händelse kan ändå, vid en 
bakåtblickande granskning, vara svårt att 
verkligen kartlägga i efterhand, även om 
man bedriver en noggrann förundersök-
ning och en intensiv kommissionsgransk-
ning. ”Vi insåg på ett tidigt stadium att vi i 
vår kartläggning inte i detalj kan klarlägga 

vad som hände i Göteborg,” påpekade 
Göteborgskommittén.85 Utvärderingar i 
efterhand sker dessutom i sin kontext med 
mycket av facit i handen och utan den 
grundläggande osäkerhet om händelsen 
och händelseutvecklingen som ofta förelig-
ger i den faktiska situationen.86 

Behörigt forum och parallellt ansvar
De flesta händelserna hanteras av ett 
lokalt ansvarigt organ. Det förekommer 
dock alltmer händelser som samtidigt 
berör flera samhällsaktörer med ansvar för 
olika delar av händelsen, som berör olika 
samhällsnivåer och som involverar frivil-
ligorganisationer, företag och enskilda och 
t o m internationella organisationer. En 
lokal händelse kan med andra ord expan-
dera till en vidare angelägenhet. Den kan 
bli ”a single jurisdiction with multiagency 
involvement, or multiple jurisdictions 
with multiagency involvement.”87 I vissa 
fall kan händelsen ha riksomfattande eller 
internationellt intresse.88 

Brott och andra polisiära händelser äger 
rum oberoende av förvaltningsrättsliga 
gränser. Att något hotar eller har inträffat 
behöver nödvändigtvis inte alltid först 
bli känt hos det organ som slutligen har 
”ägaransvaret” för händelsen. Eko-effek-
ter och rundgång i informationssystemen, 
liksom ett medvetet planterande av infor-

85  Op cit, fotnot 38 s 271. 
86  Op cit, fotnot 14 s 53.
87  Department of Homeland Security, National Incident Management System (NIMS), Washington 2004.
88  FAP 201-1.
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mationen hos ett visst organ, t ex media, 
kan leda till att rätt organ får vetskapen 
först senare. Inte minst utvecklingen av 
mobiltelefoni och IT-kommunikation har 
inneburit nya utmaningar för samhällets 
insatsorganisationer. Då kan lätt principen 
”först igång bestämmer” bli gällande. Det 
är svårt att överlåta ett spännande fall. Ett 
polisiärt ärende utvecklas inte heller alltid 
som planerat och behöver inte heller sluta 
där det började och kan dessutom behöva 
sammanläggas med ett annat ärende på ett 
sätt som från början inte kunde förutses. 
Det finns ofta ett större sammanhang att 
ta hänsyn till. Då måste multifunktionella 
angreppssätt tillämpas. Genom samverkan 
måste det redas ut vilken organisation som 
skall styra samordningen av saken, vem 
som åtar sig att göra vad samt var och hur 
ett avgörande bör sökas och vilka faror som 
måste undvikas.

Ibland kan det vara svårt att på underrät-
telsestadiet och i början av en förundersök-
ning se den lokala knytningen i saken. Det 
förekommer även hot som berör landet, 
utan att någon lokal polismyndighet för 
den skull ännu kan pekas ut som direkt be-
rörd, t ex om ett kapat flygplan flyger mot 
svenskt luftrum, med eller utan intentioner 
att landa i Sverige, eller då hot upptäcks 
via elektroniska media vid rutinspaning i 
cyberspace. Då kan det till och med vara 
svårt att finna någon som är beredd att åta 

sig chefskapet. Detta utmanar ansvarsprin-
cipen och närhetsprincipen, två av de tre 
principerna i samhällets krishantering.89

I samarbetet blir därför möjligheterna att 
söka, samla och dela information av stor 
betydelse. Omvänt kan samarbete och ett 
effektivt krishanterande saboteras av att 
man håller på information i förhållande till 
andra berörda. Vid händelser som innefat-
tar brottsbekämpning eller har säkerhets-
betydelse måste sekretesskrav beaktas och 
förmågan att rätt hantera känslig informa-
tion kan sättas på hårda prov, bli en käpp i 
samverkanshjulet, men kan också utnyttjas 
som ett verktyg i osunt syfte.

Hela det nya europeiska polissamarbetet 
går ut på att hantera det gränsöverskri-
dande samarbetet. Man brukar påpeka att 
det mer och mer krävs ett förhållningssätt 
som innebär ”think global – act local”. Nya 
regelverk och samarbetsformer har skapats 
bilateralt men framför allt genom Europol- 
och Schengenkonventionerna. Det har 
blivit enklare men samtidigt på visst sätt 
svårare. Det krävs erfarenhet och kompe-
tens i internationellt samarbete, språkfär-
dighet samt uppborrade kontakter för att 
i Frankrike med framgång kunna avsluta 
insatser som i fallet med den kidnappade 
Erik Westerberg i augusti 2002.90

Ingen polismyndighet i Sverige är till-
räckligt resursstark för att i alla lägen 
kunna stå helt självständigt och på egna 

89  Prop. 2001/02:10, s 76 ff.
90  Nylén, Lars: ”I kölvattnen på dådet mot Erik Westerberg. Internationellt polisarbete enklare – men svårare”: 

Nordisk kriminalkrönika 2003, Nordiska polisidrottsförbundet, Västra Frölunda 2003, s 449 ff.
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ben. Därför krävs samverkan och dessutom 
olika hänsynstaganden till helhetens behov. 
Samarbete och samverkan är honnörsord 
i svenskt operativt arbete. Alla talar gärna 
om vikten av samordning, men ingen vill 
bli samordnad. Samtidigt är samverkan en 
svår konst och något som man praktiskt 
måste lära sig.91

Exempel: Den 7 juli 2005 slog inhemska 
terrorister till mot tunnelbanan i London, 
UK. Samtidigt var brittisk polis kraftigt 
engagerad i G 8-mötet i Skottland. Dagen 
innan hade London vunnit sin kandidatur 
för att arrangera de Olympiska spelen år 
2012 och var upprymda av detta. Londons 
tunnelbana transporterade vid attentats-
tillfället ungefär 150 000 passagerare i 
timmen. 

En första viktig fråga för att reda ut led-
ningsfrågorna var att bestämma sig för om 
detta i första hand var en bombattentats-
plats, en brottsplats eller en katastrofplats. 
Vad betyder det att polisen vill spärra av 
tunnelbanan för att samla bevis samtidigt 
som skadade måste tas omhand och tun-
nelbanechefen trycker på för att så snabbt 
som möjligt kunna återgå till normaltrafik 
oavsett om detta riskerar att förstöra en 
brottsutredning? Hjulen måste fortsätta 
att rulla och London måste till varje pris 
hållas igång. Då riskerar polisverksam-
heten att ställa till konsekvensskador (the 
Police being a risk of worse). För att klara 

polisverksamheten med anledning av at-
tentaten måste Londonpolisen kalla in 
polisförstärkningar från hela Storbritan-
nien och från övriga Europa. I backspe-
gelsperspektiv var Londonpolisen förbe-
redd men insåg att man hade underskattat 
trycket som en sådan händelse innebar. 
Arbetsbelastningen var enorm från första 
stund och ganska snart insåg ledningen att 
varken chefer eller personal skulle orka 
att under ett sådant tryck vara i selen hur 
länge som helst.92 

Beröringspunkterna och ansvaret kan 
gälla såväl den direkta incidenten som 
hanteringen av konsekvenser av inciden-
ten. Tyngdpunkten mellan berörda aktörer 
kan variera under händelsens och insatsen 
förlopp. Ibland kan tyngdpunkten flyttas 
flera gånger under en och samma händelse. 
Att identifiera beröringspunkter och att 
samverka är därför av mycket stor bety-
delse för att kunna nå framgång i arbetet. 
Kraven på interoperabilitet är stort.

Den som har ett områdesansvar har inte 
alltid ensamt ansvaret för ett problem, 
andra aktörer kan också ha ansvar för att 
åtgärder vidtas (parallellt ansvar). Det kan 
vara olika aktörer som under ett insatsför-
lopp har det ansvar som är styrande för det 
övriga arbetet. Det kan bli ett böljande an-
svarsförhållande. Effektiviteten i den totala 
insatsen är då beroende av att de parallella 
organen vill och kan samverka. Att svara 
för samordningsuppgifterna innebär inte 

91  Op cit, fotnot 31, s 71.
92  Commander Janet Williams, London Metropolitan Police, vid FBI NAA 24th European Chapter, Neder-

länderna, september 2006.
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alltid att man har rätt och befogenhet att 
utöva befäl.

I dagens samhälle kan det vidare vara så 
att det organ som i första hand har att agera 
för att lösa en svår situation som berör 
samhället är ett privat företag, d v s att det 
egentligen inte finns någon myndighet som 
omedelbart äger händelsen.

Exempel: I oktober 2002 sjönk plötsligt 
spänningen i elledningarna i Uppsala. 
Genom dominoeffekter uppstod ett om-
fattande strömbortfall. Fast telefoni, 
ISDN-trafik, mobil telefoni och flera fasta 
förbindelser slutade att fungera i stora 
delar av Svealand. Avbrottet varade i tio 
timmar. En viktig aktör vid händelsen 
var Telia Soneras dotterbolag Skanova 
Networks.93

Viktigt är att klara ut respektive organs 
uppgifter, ansvar och förmåga samt inrikt-
ningen i stort för de parallella insatserna, 
att identifiera och värdera den kritiska 
faktorn för händelsen och insatsen. Det 
kan vara svårt när händelsen berör organ 
som inte normalt brukar samverka och 
där erfarenheten av blåljusverksamhet 
är begränsad. Den som har ansvaret för 
den kritiska faktorn vid en viss tidpunkt 
av händelsen och insatsen måste så tidigt 
som möjligt ange sin inriktning eftersom 

den inverkar på övrigas utformning av 
sina insatser. 

Ett speciellt förhållande föreligger vid 
polisinsatser som inkluderar brottsliga ak-
tiviteter. polisens genomförande av polis-
insatserna kan då i hög grad påverkas och 
styras av åklagares beslut om tvångsmedel 
och förundersökningsåtgärder, medan po-
lisen har ansvaret för våldsutövningen vid 
olika åtgärders genomförande.

Något liknande är situationen då polisen 
enligt lag är skyldig att handräcka annan 
myndighet i den myndighetens verksam-
het. Det finns hundratalet författningsbe-
stämmelser som ger annan myndighet rätt 
att begära polisens biträde i framförallt 
situationer som är riskfyllda och kan 
kräva att våld utövas och då motsvarande 
skyldighet för polisen att lämna biträde 
genom handräckning. Polislagen har då i 
flera hänseenden betydelse för hur polisens 
ingripanden enligt de olika specialbefatt-
ningarna får ske.94

Ledningsansvar och praktisk ledning 
vid stödjande verksamhet
Det är angeläget att Försvarsmakten kan 
samverka med andra myndigheter och 
ställa resurser till förfogande för samhäl-
let i övrigt i vissa allvarliga situationer. 
Försvarsmakten får därför enligt olika 
regelverk stödja civil verksamhet.95 Som 

93  Harbom, Staffan: ”Ledning vid olika samhälleliga kristillstånd” i Fredholm, Lars och Göransson, Anna-
Lena (red): Ledning av räddningsinsatser i det komplexa samhället, Räddningsverket 2006, s 90.

94  Berggren, Nils-Olof och Munck, Johan: Polislagen. En kommentar. Tredje upplagan, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm 1998, s 22.

95  Se härom F (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och betänkandet ”Stöd från För-
svarsmakten”, SOU 2001:98.
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en följd av terroristdåden i USA den 11 
september 2001 har såväl det nationella 
som det internationella arbetet för att 
förhindra och bekämpa terrorism högprio-
riterats och intensifierats. Attentaten under 
senare år, bl a i Madrid och London, visar 
på vikten av att samhället har förmåga att 
hantera omfattande terroristattentat. Oav-
sett att hotbilden mot svenska intressen i 
Sverige för närvarande är begränsad, har 
regeringen ansett det nödvändigt, att det 
även i vårt land finns ett regelverk och en 
beredskap som gör det möjligt att effektivt 
ingripa om hotbilden skulle förändras.96 

I och med en kompletterande lag är det 
sedan den 1 juli 2006 möjligt för polisen att 
vid terroristbrott begära stöd av Försvars-
makten med skarpa insatser som kräver 
särskilda unika försvarsmaktsresurser, som 
polisen inte har tillgång till, i första hand 
ur luft- och sjöstridskrafterna. I sådana fall 
kan polisen begära stöd från Försvarsmak-
ten, även med uppgifter som kan innebära 
att våld och tvång används mot enskilda. 
Stöd får enligt huvudregeln dock begäras 
endast efter regeringens medgivande. En 
polismyndighet som behöver sådant stöd 
skall göra framställan härom till Rikspo-
lisstyrelsen.97 I brådskande fall som kan 
innebära fara för människors liv eller hälsa 
eller fara för omfattande förstörelse av 

egendom kan Rikspolisstyrelsen besluta 
utan regeringens medgivande.

Viktigt är vid stödinsatser att klarhet 
råder om vilket regelsystem som styr verk-
samheten och var styrande beslut fattas. 
Det är självklart att ansvaret för ledningen 
av en insats där stöd lämnas skall vara ci-
vil.98 Vid stöd till polisen kan det dessutom 
vara så att det beslut som skall verkställas 
och därvid styrande riktlinjer inte fattats av 
polisen själv utan av en åklagare.

I ledningsfrågan anförde Stödutred-
ningen: ”Den stödjande myndigheten skall 
själv svara för den närmare, praktiska 
ledningen av de egna resurserna inom 
ramen för de uppdrag och instruktioner 
som polisen lämnar”, samt vidare: ”Det 
ligger dock i sakens natur att Försvars-
maktens personal som utövar polismans 
befogenheter bör vara nära knuten till ett 
polisbefäl.”99 Så är också författningen 
utformad: ”En enhet inom Försvarsmak-
ten som ger stöd enligt denna lag skall 
stå under befäl av en militär chef. När en 
stödinsats görs, skall enheten och dess chef 
stå under direkt ledning av polisen.”100 
Stöduppgiften bör formuleras som ett upp-
drag med vissa ramar och begränsningar. 
Av polisens ledningsansvar följer att den 
militäre chefen kontinuerligt måste stå i 
förbindelse med polisens insatsledning 

96  Regeringens proposition 2005/06:111, s 8. 
97  24 § FAP 201-1.
98  Regeringens proposition 2005/06:111, s 31.
99  Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning, SOU 2005:70, s 95. 
100  3 § L (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning.
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och fortlöpande följa de instruktioner som 
lämnas. Ett ingripande med våld eller tvång 
bör i princip endast ske på direkt order av 
polisens insatsledning.101 

Till slut
Harry S Truman, USA:s president åren 
1945-1953 påpekade: ”It’s amazing how 
much you can do together when nobody 

takes the credit.” Det påminner om det 
gamla kinesiska exemplet: En god general 
fick ett krus med vin i gåva. Han beordrade 
att det skulle hällas ut i en flod varefter 
han drack ur floden med sina soldater. Ett 
krus vin kan inte smaksätta vattnet i floden 
men handlingen gav smak till tre arméers 
soldater.102

101 Regeringens proposition 2005/06:111, s 32.
102 Op cit, fotnot 33, s 21.

There is a formal answer to the question 
of who leads society in a crisis. From a so-
called “blue-light” perspective, a supple-
mentary question may also be posed here: 
where is the chief and is the chief a leader 
if trouble should arise?
   Decisions are made by individuals with 
the aid of various support functions. The 
ability to deal with uncertain, dynamic 
situations varies, as does the fear of com-
mitting an error. In operational command 
situations, decisions often have to be made 
rapidly and on inadequate grounds. The 
personal qualities of the chief will then 

Summary

The Necessity of  Finding a Chief – Before the  
Chips are Down

Inaugural lecture presented to the Royal Swedish Academy of War Sciences, 
Section for Other Sciences of Importance to the National Defence, on 28th 
November 2006 by Director General Lars Nylén

play a decisive role. The demands placed 
on operational command are often quite 
different from those placed on administra-
tion. For certain command positions, one 
should be entitled to demand an ability 
both to handle day-to-day administration 
and to act in the event of a crisis. This 
requires leadership qualities, insight and 
motivation combined with education and 
training.

The question of leadership responsibility 
should be clearly defined from the start, es-
pecially since civil crises not only demand 
leadership ability twenty-four hours a day 
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but also tend to pass questions right up to 
the highest level. It is becoming increa-
singly necessary to predict and manage the 
consequences of the primary event right 
from the start.
   There are a number of factors that tend 
to diminish the individual’s potential for 
good leadership. The command organisa-
tion must be able to create perseverance 
and endurance in today’s internationalised 
world, be able to work in different time zo-
nes simultaneously, and be self-correcting 
when leadership fails.
   Today, crisis management more and 
more frequently involves both central go-
vernment authorities and local authorities, 

contractors (public-private partnership), 
voluntary organisations, title-holders and 
private individuals. This means that dif-
ferent types of decision and command 
cultures must be understood and made to 
function side by side in the event of unu-
sual, large-scale occurrences.
  Several actors may bear simultaneous 
responsibility for ensuring that action is 
taken (parallel responsibility). The re-
sponsibility for the critical factor may lie in 
several different places and the conditions 
of responsibility may be swaying. Under 
such circumstances, the ability to coope-
rate becomes even more significant.


