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Abstract 

I vårt fördjupningsarbete beskriver vi hur krisberedskapen är uppbyggd och hur en kris 

hanteras i Sverige med inriktning på polisens roll. Bakgrunden till arbetet och det som väckte 

vårt intresse för ämnet är alla de olika händelser som inträffat den senaste tiden nationellt och 

internationellt i form av kriser (exempel på dessa finns i inledningen). Detta fick oss att 

fundera och vi ställde oss frågan om vi är förberedda på en kris?! 

Målet med arbetet är att belysa polisens roll i krishanteringssystemet och om det finns 

tillräckligt med kunskap för att hantera en kris. Det är givetvis ett flertal aktörer inblandade 

vid en kris förutom polisen. Vi beskriver hur krishanteringen styrs från ledningen inom 

polisen och vilka hot som man anser föreligga i Sverige vad det gäller eventuella kriser. All 

fakta som vi sökte har inte varit möjlig att få tag på då vissa dokument är hemligstämplade. 

För att få en bred och relevant inblick i ämnet har vi varit i kontakt med personer på olika 

myndigheter.  

Vidare finns det ett kapitel om media, som även de har en stor roll i hanteringen av en kris. 

Kris är ett brett ämne och det kändes till en början ganska abstract, det är mycket toppstyrt 

vad det gäller hanteringen. Tanken slog oss, vad kan vi själva göra – kan vi förbereda oss, ja 

vet du vad du ska tänka på i en kris???  

Läs och begrunda och förbered dig genom kunskapen vi har inhämtat och samlat i detta 

arbete, ge dig själv en helhetsbild… 
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1. Inledning 
 

Med vår rapport vill vi redovisa hur krisberedskapen i Sverige är uppbyggd och strukturerad 

på polisiär nivå. Hur man jobbar med beredskap av detta slag generellt, från teori till praktik 

Intresset för vårt valda ämne kommer av att detta är något som i allra högsta grad är något 

som ligger i tiden men även att det skett en stor förändring av krisberedskapen samt att den 

alltid kommer att förändras utifrån tidigare erfarenheter. Vi vill få en fördjupad kunskap om 

hur polisen arbetar med krisberedskap och vilka hot och riskbedömningar som polisen gör 

utifrån de kriser som kan tänkas föreligga i framtiden. Kriser av olika slag förekommer runt 

omkring oss, i närliggande omgivning som ute i världen. Vi har inte tagit fasta på någon 

specifik kris men har tagit exempel från händelser som inträffat och därigenom visa hur man 

arbetat med krisberedskap. Ordet kris är ett vitt begrepp. Det vi tänker med kris är terrorattack 

i USA, London, Spanien, naturkatastrof i Sydostasien, stormen Gudrun i Sverige, branden i 

Norrbotten, fågel influensan. 

Står de olika myndigheterna beredda på en krissituation i eller utan för Sverige och vad är det 

som vi kan förbereda oss inför? Samhället kräver snabba och riktiga beslut från statsapparaten 

i svåra situationer och det blossar oftast upp en stor samhällsdebatt i spåren av dessa kriser 

som visar på att medborgarna kräver en allt bättre och effektivare krisberedskap oavsett om 

det skulle medföra en större kostnad. Sveriges regering har fått utstå hård kritik från 

medborgarna och massmedia i samband med stora kriser som Sverige varit inblandade i så 

detta ämne berör verkligen en hel nation. 

 

 

1.1 Bakgrund  

Kriser har framförallt förekommit internationellt men även nationellt som vi exemplifierade i 

första stycket. Många människor drabbas och insatser från olika aktörer och myndigheter är 

ett måste, en självklarhet. Hur denna insats är utförd varierar. Kriser har förekommit sedan 

alltid, men man har varit mer eller mindre förberedd. Den dag som förändrade världens syn på 

kris och samhällets sårbarhet var den 11 september 2001 då detta blev oerhört påtagligt. 

Denna dag medförde en stor förändring i säkerhets- och beredskapsarbetet. Konflikter som 

uppstår lokalt kan få verkningar direkt och indirekt långt utanför det aktuella konfliktområdet 

och därigenom hota samhällsstrukturen. Detta hot mot samhället kan uppkomma likväl genom 

konflikter som av naturens krafter. Vilket återspeglas genom flertalet åtgärder som genomförs 

för landets och dess invånares säkerhet. Tydligt exempel är de skärpta kontrollerna på 



 

  2 

flygplatser. I Sverige har vi idag en mycket grundlig kontroll av passagerare och medhavt 

bagage, så sent som i november infördes restriktioner kring hur mycket vätska man får ha 

med i handbagaget. I Storbritannien är detta ännu mer påtagligt här får man knappt ha 

handbagage med sig längre.  

 

En samhällelig kris har en primär orsak som ger olika konsekvenser. De primära 

orsaksskeendena kan vara: olycka, väder- och naturinverkan, utrustnings fel, brottslig gärning 

inklusive brott i cyberrymden, sjukdomsspridning, social oro/obalans eller infrastruktursvikt. 1 

 

I december 2004 inträffade flodvågen i Sydostasien, krisberedskapen därifrån kan beskrivas i 

folkmun som katastrofal. Att regeringen var på semester kan också förekomma vid frågan om 

hur man uppfattade beredskapen vid denna tidpunkt. Katastrofens art och omfattning innebar 

att svensk polis fick samarbeta med ett stort antal myndigheter och organisationer för att lösa 

förelagda uppgifter. När en händelse inträffar överraskande måste det snabbt klaras ut vilka 

olika uppgifter som är aktuella, hur dessa berör varandra och vilka olika samhällsorgan som 

har ett ansvar. 2 

Dessa uppgifter innebar i stor mån identifiering och information till media om hur arbetet 

skulle genomföras och vad man hade att vänta.  

 

Stormen Gudrun drog över större delen av Sverige och orsakade svåra situationer bland 

många hushåll. Tillgångar som vi i Sverige många gånger tar förgivet slogs ut, exempelvis el, 

värme, vatten och kommunikation. 

Flertalet internationella aktörer bidrog och stöttade med hjälp till oss svenskar. En del av 

medlemsländerna i EU bidrog i hjälparbetet med engagemang, material och kunskap. Denna 

nya krisberedskap har utvecklats och omfattar inte endast hjälp nationellt utan även 

internationellt. Ett större samarbete har skapats som förhoppningsvis fortsätter att utvecklas. 

Polisorganisationen är stor och består av många avdelningar som alla har sin uppgift inom 

olika områden. En del avdelningars arbetsuppgifter innefattas av arbetet kring 

krisberedskapen det är därför viktigt att detta studeras för att se om det finns tydliga riktlinjer 

i var och ens uppgift. 

                                                
1  Operativ ledning – en handledning av Lars Nylén  
2  Flodvågskatastrofen – En granskning av polisväsendets arbetsinsats 2006 
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1.2 Syfte 

Rapportens syfte är att vi vill ge oss och läsarna fördjupad kunskap kring 

krishanteringssystemet, hur detta fungerar eller inte. Detta genom att återge hur man arbetar 

från grunden till den faktiska händelsen då krisen inträffat och vilka aktörer som är 

involverade. Samt att bena ut vår roll som poliser i arbetet kring en kris och vilken betydelse 

denna roll har.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Vad visar arbetet kring beredskapen från inträffade kriser och hur arbetar man idag? 

2. Polisens kunskap och agerande vid en kris, hur bred är denna? 

3. Går det att förbereda sig på den oväntade? 

 

1.4 Avgränsningar 

Att studera krisberedskapen och hanteringen i Sverige. Ett flertal aktörer har en roll i 

krishanteringssystemet. Vi har inriktat oss på att söka fakta om främst polisens roll, men även 

få en inblick i de övriga aktörernas roller och hur samarbetet med polisen ser ut. Har även 

tittat på hur media rapporterar vid en kris och betydelsen kring det. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har sökt kunskap i ämnet genom att studera tidningsartiklar och använt oss av litteratur 

som fanns att tillgå i form av Internet, avhandlingar, rapporter, böcker, propositioner etc. Vi 

har samtala med personal på Rikspolisstyrelsen samt Rikskriminalpolisen, exempelvis varit i 

kontakt med Lena Tysk, Chef för Brottsförebyggandeenheten på Rikspolisstyrelsen och 

Tommy Hydfors, Chef för Ordningsenheten Rikskriminalpolisen m.fl. Vi har varit på besök 

hos länsstyrelsen samt varit i kontakt med personal som jobbar för 

krisberedskapsmyndigheten, detta för att ta del av deras roll i krishanteringssystemet så att vi 

fick en helhetsbild av hur krishanteringssytemet är uppbyggt. Vår ambition var också att få 

kontakt med personer som besitter kunskap om krishantering på polismyndigheten i 

Västerbotten, personen som har huvudansvaret där var dock mycket svår att få tag på. Vi 

eftersträvade en bred kunskaps inhämtning för att få mycket och relevant fakta i ämnet. 
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2. Begreppsförklaring 
 
2.1 Begreppet kris 
 

Kriser är ”otänkbara hot som förverkligas” – de tänjer vår fantasi och överbelastar tillgängliga 

resurser. 3 

 

Det är de centrala aktörerna som bedömer om en situation innebär en kris, bedömandet 

grundar de på att: 

1. betydande värden står på spel/hotas. 

2. begränsad tid står till förfogande 

3. omständigheterna präglas av betydande osäkerhet 

 

Svår påfrestning på samhället i fred begreppet innefattar olika slag av extrema situationer 

med låg sannolikhet. Det befaras uppstå allvarliga störningar i viktiga samhällsfunktioner och 

kräver att insatser från flera olika myndigheter och organ samordnas för att kunna hantera 

situationen. 4 

 

Kris/krissituationer/fredstida kriser utgörs av omfattande sällan förekommande fredstida 

olyckor och störningar. 

 

Extraordinära händelser i fred omfattar alla händelser som avviker från det normala. Kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Innebär en allvarlig störning eller 

överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. 5 

 

 

2.2 Vardagshändelse, särskild händelse och polisiär riksangelägenhet 

 

En vardagshändelse är händelser som en polispatrull kan åtgärda genom de kunskaper som 

den enskilde polisen har från den polisiära grundutbildningen och praktiktjänstgöringen samt 

att den utrustning som förs med under patrulleringen till fots eller i polisbilen räcker för att 

lösa de flesta av de polisiära vardagsuppgifterna. 

                                                
3 Sverige och tsunamin – granskning och förslag 
4 Prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 
5 Prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting 
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Med särskild händelse förstås: 

1. En befarad eller i förväg känd eller inträffad händelse, som innefattar eller kan 

förväntas innefatta brott eller annan störning av den allmänna ordningen eller 

säkerheten, eller 

2. ett visst evenemang om händelsen eller evenemanget är eller förväntas bli så 

omfattande eller av så allvarlig natur att Polisen för att kunna lösa sina uppgifter måste 

organisera, leda och använda sina resurser i särskild ordning.                                                                                                                                                                                                                    

Till särskilda händelser kan hänföras exempelvis: sabotage eller bombhot, terroristaktion, 

gisslantagning, större olycka eller överhängande fara för sådan, svår påfrestning på samhället 

i fred. 

 

Med polisiär riksangelägenhet avses en särskild händelse som berör väsentliga 

samhällsintressen eller som har en sådan riksomfattande karaktär eller internationell 

dimension att kravet på samordning mellan polismyndigheter eller mellan svenska och 

utländska myndigheter och även organisationer är särskilt framträdande.6  

 

Kriser av de slag som vi har nämnt i vårt arbete såsom stormen Gudrun och 

flodvågskatastrofen i Sydostasien har för polismyndigheterna varit särskilda händelser eller 

polisiär riksangelägenheter. Polismyndigheterna skall alltid genom ett uttryckligt beslut 

klargöra när en skärskild händelse föreligger. Ett sådant beslut är en viktig signal inom den 

egna polismyndigheten men också i förhållande till omgivningen. Polismyndigheterna visar 

genom sitt beslut att en särskild händelse föreligger och att arbetet i fortsättningen skall ledas 

och organiseras i en särskild ordning. 

 

 

2.3 Principer 

I krishanteringssystemet är det tre principer som framförallt tillämpas. Dessa är följande: 

– Ansvarsprincipen 

– Likhetsprincipen 

– Närhetsprincipen  

 

                                                
6 Operativ ledning - en handledning av Lars Nylén 
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Ansvarsprincipen innebär att den som har ansvar för en verksamhet under normala 

förhållanden ska ha motsvarande ansvar under svåra förhållanden. Denna princip bör 

tillämpas och genomgå all planering av verksamhet i fred, beredskapen mot svåra 

påfrestningar på samhället i fred och under höjd beredskap. 

 

Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så långt som 

möjligt ska överensstämma i fred, kris och krig. Man ska här ta hänsyn till krisens eller 

krigets karaktär och inte göra större förändringar än vad som krävs i situationen. 

 

Närhetsprincipen innebär att kriser ska hanteras där de inträffar och på lägsta möjliga nivå i 

samhället. Krishanteringen bör lyftas till högre nivåer endast om det krävs för en rationell 

prioritering av olika åtgärder eller om samordningen av insatser av andra skäl blir lidande av 

att krisen hanteras på den närmsta berörda nivån. 7 

 

Enligt 2005 års katastrof kommission bör man även beakta ytterligare två principer:  

– Enkelhetsprincipen 

– Försiktighetsprincipen 

 

Enkelhetsprincipen ska återspegla vikten av att det ska vara tydligt för var och en hur det egna 

arbetet passar in i den övergripande strukturen, vart informationen skall skickas, vem som har 

ansvaret att besluta och vem som ansvarar för förverkligandet av fattade beslut. Det måste 

även stå klart vem som har den övergripande synen över vilka beslut som fattas angående 

strategi och konkreta insatser, samt vilka resultat insatserna har lett till och så vidare. 

 

Försiktighetsprincipen lyder: Om det finns konkret anledning att tro att en insats kan behövas, 

bör en sådan insats verkställas.8 

                                                
7 Samhällets krisberedskap 2006 – inriktning för myndigheternas planering 
8  Prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 
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3. Struktur och organisation 

 
Varje år satsar staten ungefär 1,7 miljarder kronor på särskilda insatser som ska förbättra 

krisberedskapen. EN del av pengarna används till investeringar, till exempel i 

telekommunikationer, inköp av reservkraftverk, sjukvårdsutrustning och mediciner och till att 

utrusta kommuners och myndigheters särskilda krisledningsplatser. Mycket pengar satsas 

dessutom på forskning, utbildning, övningar och frivilligorganisationernas arbete. 9 

 

 

3.1 Strategisk ledning, övergripande ledning, minutoperativ ledning 

 

Strategisk ledning handlar om överväganden och beslut av övergripande karaktär. I den 

strategiska insatsledningen är det en viktig del att bestämma fokus för insatsen.  

Det handlar även om att i stort överväga med vilka resurser och metoder en händelse skall 

hanteras. Den strategiska ledningen är ofta ”ansiktet utåt”. 

 

Övergripande operativ ledning kan avse att leda enbart egna polisresurser på övergripande 

nivå, men kan också vara att fullgöra en omfattande samverkan med andra samhällsaktörer, 

                                                
9  Krisberedskap – Så funkar det när det händer 
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arrangörer, företag m.m. För att utföra de övergripande operativa uppgifterna vid en 

polismyndighet med anledning av en i förväg känd händelse och vid en överraskande särskild 

händelse är det lämpligt att utse en kommenderingschef. Den operativa ledningen skall för 

polisingripanden formulera och mål och genomförandestrategier, dessa skall sedan 

kommuniceras till chefer och personal på minutoperativ nivå. 

 

Med minutoperativ ledning avses det direkta ledandet och samordningen av olika 

insatsenheter, normalt på fältet. Minutoperativ ledning innefattar även att ta in och tolka 

information om läget inom tilldelat insatsområde samt att göra bedömningar av vad som kan 

hända i området. 

 

 

3.2 Kommenderingschef, stabschef, polisinsatschef  

Länspolismästaren kan utse en kommenderingschef som blir det högsta polisbefäl som direkt 

underställd länspolismästaren leder en polisinsats. Kommenderingschefen skall i normala fall 

fastställa beslut i stort för insatsen. Kommenderingschef blir i överraskande särskilda 

händelser den beredskapshavande polischefen till dess annat beslutas. När händelser är kända 

i förväg bör kommenderingschefen utses i god tid och ha en aktiv roll i planeringen av 

insatsen. 

 

För att åstadkomma effektivitet och kontinuitet i ledningsarbetet behöver chefer som regel ett 

ledningsstöd. Därför inrättas staber som ett rådgivande, inhämtande, planerande, 

koordinerande, verkställande och uppföljande organ. På stabschefen ställs stora krav på vad 

gäller professionell förmåga, kunskaper, stabsarbetsmetodik samt förmåga att leda och 

koordinera operativa projekt.  

 

Polisinsatschef med fältstab är den ledningsfunktion som 

länspolismästaren/kommenderingschefen upprättar för att leda den minutoperativa 

verksamheten på fältet. Polisinsatschefens uppgifter kan bestå i: 

• Leda och samordna polisinsatsen 

• Bedöma riskförhållanden  

• Välja och bruka lämplig taktik och teknik 

• Föredra händelseutveckling och läge inom insatsområde för kommenderingschef. 
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3.3 Ledning av polisens insats 

Att besluta och handla är grundpelaren i alla organisationer, de har alla bildats för att uppnå 

mål. Organisationer oavsett om de är permanenta eller tillfälliga har behov av principer och 

rutiner för att åstadkomma rättsenliga, trygga och effektiva beslut och åtgärder. Samt att 

organisationens uppgift och ändamål måste vara tydliga. 

 

I polislagen 1 § beskrivs polisverksamhetens ändamål. 

”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp” 

 

I polislagen 2 § beskrivs polisens uppgifter. 

Här står det att polisen ska inrikta sig på att förebygga brott och andra störningar av den 

allmänna ordningen och säkerheten. Enligt regeringen ska polisverksamhetens inriktning 

utgöras av problemorienterat och underrättelsestyrt arbete. Vad det gäller att kunna leda 

polisinsatserna vid särskilda händelser är icke att förglömma då det är minst lika viktigt och 

förtroendeingivande som att kunna leda det polisiära vardagsarbetet. 

 

I det akuta skedet av en kris och då tidsnöden är uppenbar är behovet av välanalyserade 

beslutsgrundanden stort, eftersom viktiga värden kan stå på spel och de negativa 

konsekvenserna av beslut som fattas eller uteblir kan bli svåra och nästintill omöjliga att 

reparera. Insats agerandet vid en kris utformas så att det täcker behovet över tid och rum, det 

är ledningen som har denna funktion. Behovet innefattar en komplex helhet av processer med 

flera aktörer involverade. För att processerna ska fungera väl krävs det samsyn kring 

grundläggande principer och värderingar. Alla aktörer får då förståelse över den egna rollen 

och tolkningar av situationer underlättas. 

 

Ledningen genomgår olika faser vid hanteringen av en kris, kravet på ledningen varierar från 

situation till situation. De olika faserna är, förberedelse, genomförande och avvecklingen av 

en polisinsats. Ledningsresursen måste anpassas så att den vid varje situation och fas är 

tillräcklig i förhållande till krisen.  Detta kräver flexibilitet i ledningen då den kan vara i 

behov av annan kompetens än vad den redan består av. Kompetensen kan behöva tillföras 

från olika områden som stöd i ledningsverksamheten. Ju mer komplicerad och omfattande en 

kris är och ju större obalans som råder mellan behov och tillgång, desto större krav ställs på 
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personal och ledning. De som leder en polisinsats måste ha förmågan och vara beredda att 

anpassa sin ledning till de krav och möjligheter som kan uppstå vid en kris. Viktigt är också 

att ledningen kan växla från planlagd till ett situationsanpassat och intuitivt ledande. 

De ska lagenligt inom givna ramar, planera, genomföra och följa upp verksamheten så att 

målet med insatsen nås och polisen löser sin uppgift. Ledningen ska kontinuerligt informera 

personalen om polisinsatsens inriktning, bedrivandet under olika faser och etapper.  

Det gäller att hålla huvudet kallt och se upp för ett kortsiktigt tänkande och beslutsfattande, 

tunnelseende, avskärmning och bristande helhetssyn, samt stress. Att bibehålla kontroll över 

krisen och insatsen är ett måste.  

 

 

3.4 Stabens förstahandsåtgärder vid en överraskande särskild händelse 

 

A. Syftet med orienteringen anges 

- Varför träffas vi? Vad händer? 

 

B. 1. Situationen/uppgiften och dess innebörd (problemorientering) 

- Vad är hittills gjort? 

- Har vi rätt uppfattning om vad som hänt och händer? 

- Vår uppgift? 

- Fokusområde? 

 

2.  Kortfattade föredragningar beträffande vissa i förväg utpekade utgångsvärden. 

- Vilka är insatsmålen? 

- Hur greppar vi läget? 

- Behov av resurser samt insatsorganisation? 

 

3. Stabens organisation anges. 

- Hur skall vi arbeta 

 

4. Behov av omedelbara åtgärder och förberedande order. 

- Hur börjar vi agera för att lösa uppgiften? 
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5. Direktiv för fortsatt arbete. 

- Så får vi igång stabens arbete 

 

6. Övriga föredragningar. 

 

7. Tidpunkt för nästa stabsorientering. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Operativ ledning – en handledning av Lars Nyhlén 
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4. Samverkan och övning 

 
Kriser berör i regel flera samhällssektorer. Därför är det ytterst viktigt att det finns en 

tvärsektoriell krishantering att tillgå. Samhällets resurs ska här utnyttjas effektivt, detta kräver 

ett flexibelt system för planering och genomförande av beredskapsåtgärder. För att denna 

planering ska vara genomförbar och för att effektivisera arbetet med att minska samhällets 

sårbarhet och förbättra förmågan att hantera kriser har ett 30-tal centrala myndigheter och alla 

21 länsstyrelser delats in i sex olika samverkansområden. Dessa områden är: 

 

– Teknisk infrastruktur 

Verksamheten ska bedrivas så att riskerna för störningar i den tekniska infrastrukturen i 

samhället minimeras och samhällets grundläggande behov kan tillgodoses vid svåra 

påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. 

 

– Transporter 

Verksamheten ska bedrivas så att transportsystemet är så utformade att riskerna för störningar 

minimeras och att de samhällsviktiga transporter som krävs för att samhällets grundläggande 

behov ska kunna tillgodoses vid svåra påfrestningar i samhället i fred eller vid ett väpnat 

angrepp. 

 

– Spridning av farliga ämnen 

Verksamheten ska bedrivas så att riskerna för och konsekvenserna av spridning av farliga 

ämnen och allvarlig smitta begränsas och samhällets grundläggande behov av förebyggande 

verksamhet och förmåga att hantera inträffade händelser vid svåra påfrestningar på samhället i 

fred eller vid ett väpnat angrepp tillgodoses. 

– Ekonomisk säkerhet 

Verksamheten ska bedrivas så att riskerna för störningar minimeras och att samhällets 

grundläggande behov av ekonomisk säkerhet kan tillgodoses också vid störningar inom andra 

vitala samhällsområden vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat 

angrepp. 
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– Områdesvis samordning, samverkan och information 

Verksamheten ska bedrivas så att samhällets grundläggande behov av verksamhetsledning, 

samordning, samverkan och information säkerställs för krishantering vid svåra påfrestningar 

på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. 

 

– Skydd, undsättning och vård 

Verksamheten ska bedrivas så att skydds-, räddnings-, och sjukvårdsinsatser snabbt kan 

genomföras lokalt, regionalt och nationellt för att minska konsekvenserna för liv, egendom 

och miljö vid svåra påfrestningar på samhället i fred eller vid ett väpnat angrepp. 

Förberedelser ska vidtas för att ta emot ett större antal skydds- och vårdbehövande från 

katastrof- eller krigsområden i andra länder.  

 

Myndigheterna inom ett samverkansområde träffas med jämna mellanrum för att diskutera 

problem och komma överens om vilka åtgärder som är viktigast att genomföra för att 

krisberedskapen ska bli bättre. 

 

 

Samverkans aktörerna är indelade i fem olika kategorier som finns på alla nivåer i samhället: 

- Centrala myndigheter 

- Länsstyrelser 

- Kommuner och landsting 

- Näringslivet 

- Övriga aktörer, till exempel Riksbanken, betydelsefulla medborgare eller funktioner.  

 

Flera av de uppräknade aktörerna ovan har någon form av ordinarie verksamhet, där de ska ta 

hänsyn till krisberedskapsaspekter av olika slag.  

Krisberedskapsmyndigheten är en stor aktör i den viktiga samverkan. Myndigheten inrättades 

1 juli 2002 för att samordna arbetet med samhällets beredskap inför allvarliga kriser.  

Polismyndigheten har ett uttryckligt agerande inom följande två samverkansområdena: 

Spridning av farliga ämnen och Skydd, undsättning och vård. 

 

Aktörerna i krishanteringssystemet ska kunna leda och samordna inom sitt ansvarsområde. 

Hur denna ledning utförs kan se ut på olika sätt beroende på händelsens art och karaktär samt 
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vilken lednings- och samordningsstruktur organisationen har. Ledningen skulle kunna 

benämnas som krishanteringsförmåga vilket innefattar förmågan att leda, samordna och 

informera om de åtgärder som samhället vidtar för att hantera svåra påfrestningar i fred. 

Krishanteringsförmågan omfattar även förebyggande arbete. 

De högsta kraven på krishanteringsförmåga ställs på geografiskt områdesansvariga organ på 

nationell, regional och lokal nivå och på de myndigheter och andra organ som bedriver 

samhällsviktig verksamhet och som ska samverka med de områdesansvariga organen vid 

hanteringen av en sådan kris. På lokal nivå har kommunen områdesansvaret, på regional nivå 

länsstyrelserna och på nationell nivå regeringen.  

Den som har områdesansvar ska: 

– Ha ett relevant nätverk 

– Ha tagit fram tvärsektoriella risk- och sårbarhetsanalyser 

– Tillsammans med berörda aktörer ha gemensam kunskap om situationen 

– Ha en kompetent krishanteringsorganisation för att även utöva områdesansvaret 

– Se till att krishanterings förberedelser blir enhetliga 

– Kunna informera berörda aktörer 

– Kunna samordna informationen till allmänheten 

– Kunna prioritera resurser vid behov och efter särskilda beslut 

– Verka för ett effektivt resursutnyttjande 11 

 

Övningar är ett av de absolut effektivaste sätten att förbättra krisberedskapen. Dessutom hålls 

med jämna mellanrum på lokal, regional och nationell nivå samverkansövningar med 

deltagare från de olika samverkansområdena. Vid de större samverkansövningarna, som kan 

hålla på i ett par dagar, kan flera tusen personer i ett stort antal kommuner, landsting och 

myndigheter delta. 

Förutom att övningarna är ett bra sätt att praktiskt testa om systemen fungerar är det också ett 

bra sätt att utbilda deltagarna, svetsa ihop dem som arbetar i krishanteringssystemet och 

bygga nätverk. 

 

 

                                                
11 Samhällets krisberedskap 2006 – inriktning för myndigheternas planering 
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4.1 Din roll i krishanteringssystemet 

Det som beskrivits ovan kan kännas långt bort ifrån din egen förmåga att uppfatta och bidra 

till att krisen åtgärdas. Du som enskild person som inte har en roll i krishanteringssystemet 

kan ändå hjälpa till. Detta kan göras genom att vara medveten om att det ibland inträffar 

oväntade händelser. Det är en insikt som minskar risken att vi drabbas av panik och begår 

irrationella handlingar vid en kris. En av de viktigaste förberedelserna är att vi kan tänka 

igenom vad man bör göra om det uppstår en kris, till exempel ett längre strömavbrott. Vi kan 

själva ordna så att vi har en så kallad hemberedskap, att bostaden är förbered för att i en 

krissituation klara sig själv en tid. Mycket av det vi redan har hemma kan användas till annat 

än vad vi egentligen tänkte oss när vi köpte sakerna. Frilufts- och campingutrusning är ett 

exempel. Filtar kan användas för att isolera fönster, liggunderlaget kan skydda mot kalla golv, 

stearinljus kan ge lite värme och fotogenlampan lyser upp. Kakelugn eller öppen spis används 

för att få värme. Endast ett rum i bostaden kan användas för att spara värme. Även om vi inte 

har byggt upp stora lager av mat, är det bra att ha tillräckligt med konserver och torrvaror 

hemma för åtminstone en veckas behov. Batterier till radion är ett mycket bra tips så att 

information kan inhämtas. Främst är det då Radio P4 som är att rekommendera. 

Vidare höra med grannarna hur de har det och hjälpa varandra. Inte stressa upp sig utan tänka 

igenom situationen och planera vad som ska göras. Med lite sunt förnuft, logiskt tänkande och 

lugn är chansen större att det går bra.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Krisberedskap – Så funkar det när det händer 
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5. Bedömning av hoten mot Sverige lokalt och nationellt 
 

Ett viktigt inslag i utvecklingen av samhällets krishanteringssystem är en ökad användning av 

risk och sårbarhetsanalyser. Analyserna är utgångspunkt för arbetet med att minska antal 

olyckor, minska sårbarheten i viktiga samhällsfunktioner och förmågan att hantera inträffade 

kriser. Kommunerna bör och myndigheter ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser för sin 

egen verksamhet. Enligt krisberedskapsförordningen ska alla statliga myndigheter varje år 

analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana risker inom myndigheternas 

ansvarsområde som mycket allvarligt kan komma att nedsätta förmågan att utföra 

verksamheten. Resultatet av risk- och områdesanalyserna är ett viktigt underlag för arbetet 

som genomförs kring inriktningar och resursfördelningar. Risk- och sårbarhetsanalyser är 

även viktiga underlag för kompetens- och personalplanläggning. Då det framkommer i 

analyserna vilka unika komponenter som kan ge ett avgörande bidrag till krishanteringen. 

 

Risk och sårbarhetsanalyser bör omfatta: 

• Vad kan hända? 

• Varför kan det inträffa och hur ofta? 

• Vilka konsekvenser blir det för samhället? 

• Vad kan förebyggas? 

• Hur kan sårbarheten minskas? 

• Sammanställning av resultaten? 

 

5.1 Lokal hotbedömning 

Vi har i vårt arbete valt att studera hotbilden för Västerbotten då vi studerar på orten och haft 

möjligheten träffa representanter från både polis och länsstyrelsen i Västerbotten. 

 

Enligt den hotbild som länsstyrelsen presenterar i sin grundplan för Västerbotten så föreligger 

en låg risknivå, risknivån avgörs av sannolikheten för oönskade händelser i Västerbotten. 

Länsstyrelsen har genomfört en länsövergripande riskanalys på uppdrag av regeringen. 

Inventeringen visar att det finns risker med svåra störningar i el- och vattenförsörjningen och i 

telekommunikationerna samt att det finns en rad länsspecifika riskobjekt. Västerbottens 

relativa närhet till Kolahalvön skulle kunna medföra radioaktivt nedfall i länet om någon 

olycka liknade den vid Tjernobyl skulle inträffa. Vidare nämner man översvämningar 
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alternativt dammbrott i länets älvsystem, större skogsbränder, snöoväder och stormar, 

kemikalieolyckor och utsläpp till havs samt en allvarlig störning i länets IT-nät.13  

 

 

5.2 Nationell hotbedömning 

5.2.1 Terrorism 

Säpo är den avdelning som gör hotbedömningar där Sverige kan bli föremål för ett terrordåd. 

Alla handlingar som Säpo upprättar rörande Sveriges hot och risk för ett eventuellt 

terrorangrepp är hemlighetsstämplade, vi har därför inte kunnat ta del av något av dessa 

dokument. Istället har vi valt att studera hot och riskbedömningar utifrån vad 

krisberedskapsmyndigheten beskriver i sin rapport: 

Den bedömning av hot och risker som krisberedskapsmyndigheten utför innefattar att även 

om Sverige inte befaras vara något förstahands mål för terrorism går det inte att bortse från att 

hot kan komma att riktas mot viktiga samhällsfunktioner. Detta genom att Sverige är en del av 

det europeiska sammanhanget och kan därför kopplas ihop med övriga EU-länder, vilket kan 

komma att medföra att det mycket väl tänkas att ett hot mot Sverige kan bli aktuellt även om 

de i första hand vill skada andra än just Sverige. 

 

5.2.2 Naturkatastrofer och smitta 

Europa har under de senaste åren också drabbats av svåra stormar och översvämningar. 

Genom klimatförändringar har vissa områden drabbats hårt av översvämningar i samband 

med stora nederbördsmängder vilket gjort att bebyggelser totalförstörts och det lett till mycket 

svåra störningar i infrastrukturen. För Sveriges del är de mest troliga naturkatastroferna 

konsekvenser av stora nederbördsmängder eller svåra stormar. Om dessa inträffar vintertid 

vid stark kyla, kan problemen bli avsevärda. 

Stora nederbördsmängder skulle kunna innebära att de största sjöarna i Sverige blir överfulla 

och måste tappas av, det skulle kunna leda till mycket allvarliga konsekvenser i Stockholm 

eller i Göta Älvdalen. Vattenmängderna som måste släppas ut kan orsaka ras, utsläpp och 

störa infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner. 

Fågelinfluensan har visat att ett smittutbrott kan spridas mycket fort från dess utgångspunkt 

Sydostasien till Sverige. Fågelinfluensan gjorde att man var tvungen att spärra av stora 

landområden för att förhindra fortsatt spridning.  

                                                
13 Länsstyrelsens Krishanteringsplan 2005 
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5.2.3 Tekniska störningar 

Det moderna samhället är idag mycket beroende av el, därför leder det till stora svårigheter i 

samhället när elförsörjningen lamslås i samband med exempelvis extrema väderförhållanden. 

Moment 22 uppstår när man skall återstarta elförsörjningssystemet då detta kräver fungerande 

data och telekommunikation som i sin tur är beroende av elförsörjningssystemet. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                
14 Samhällets krisberedskap 2006 – inriktning för myndigheternas planering 
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6. Media och information 

När en kris inträffar hamnar nästan alltid informationsfrågorna i fokus. 

Informationsspridningen är en mycket viktig del i krishanteringen. Denna måste fungera, om 

den inte gör det kan det innebära att förtroendet för samhällets förmåga att hantera kriser sätts 

på spel. Det kan vara riktigt bråttom och då efterfrågan på information är stor kan ett enda 

uttalande få avgörande betydelse för hela krishändelsens fortsatta förlopp. Ett uttalande kan 

skapa en storm av frågor eller skapa starka reaktioner, men det kan också skapa ordning i 

människors tillvaro och ge tid för eftertanke. Ett uttalande kan till och med bli en kris i sig 

och det kan komma att krävas oerhört mycket kraft på att ställa situationen till sätta igen. Vid 

en kris är det viktigt att den information som förmedlas är: 

 

– Ärlig och realistisk 

– Tydlig 

– Målgruppsbaserad 

– Enkel 

– Relevant 15 

 

 När något oväntat inträffat, vare sig det är en kris- eller katastrofsituation eller något mindre 

allvarligt, har allmänheten ett starkt behov av information. Människor vänder sig i dessa lägen 

mycket ofta till myndigheterna, gärna Polisen, trots att situationen inte primärt ligger inom 

ramen för den polisiära verksamheten. Informationen som söks är att få vetskap om vad som 

hänt, händer och kommer att hända och hur man som enskild medborgare kommer att beröras. 

Är informationen svårbegriplig eller ologisk tolkas den på egenhand av människan, fylls ut 

med antaganden och tidigare erfarenheter. Det är därför av mycket stor vikt som 

informationen måste vara klar, enkel, lättförståelig och återkommande upprepas i varierad 

form men med samma innebörd. Spridningen ska ske dels inom och mellan myndigheter och 

övriga aktörer som deltar i krishanteringen, till allmänheten och medier. Är 

informationsspridningen effektiv och tydlig är förutsättningarna goda för att arbetet vid en 

kris lyckas då aktörerna i verksamheten får en god samverkan. 16 

 

 

                                                
15 Intrapolis Kriskommunikation 2006 
16  Samhällets krisberedskap 2006 – inriktning för myndigheternas planering 
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6.1 Extern information 

Myndigheter har ansvar för att lämna information till allmänheten. Information kan lämnas ut 

för att skapa förutsättningar för att samhällets insatser, åtgärder, uppmaningar och råd ska få 

förståelse, respekteras och följas. En saklig och korrekt information underlättar för människor 

att fatta riktiga beslut om sin egen säkerhet. Detta motverkar antaganden om oriktiga 

uppgifter och att ryktesspridningar skapas. De snabbaste kanalerna för att nå allmänheten är 

radio, TV och text-TV. Övriga informationskanaler som kan bli aktuella i större eller mindre 

grad är: 

 

– Tyfoner – signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 

– Telefoner – larmsignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) 

– Högtalarbilar och polishelikoptrarnas högtalare. 

– Direktkontakt, t.ex. dörrknackning och information vid vägspärrar 

– Polisens webbsida 

– Kungörelser och anslag 

– Tidningar 

– Larmcentraler och kommunikationscentraler 

 

Varnings- och informationssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) regleras 

genom avtal med Räddningsverket och Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, TV4 AB 

samt Radioutgivarföreningen. Meddelande sänds ut i radio och television enligt följande: 

1. Varningsmeddelande sänds ut omedelbart på begäran av behörig räddningsledare eller 

myndighet och företag i situationer då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på 

liv, egendom eller miljö. 

2. Informationsmeddelande sänds ut, dock utan krav på omedelbarhet, på begäran av 

behörig räddningsledare eller myndighet och företag för att förebygga och begränsa 

skador på människor eller egendom eller i miljön. 17 

 

Vid ett katastroftillfälle är insatserna stora och en stor mängd information kommer att ges ut 

från myndigheter och medierna. Medierna har själva efterforskat och tagit fram information 

på egenhand. All denna information kommer att nå ut till allmänheten via ett flertal 

informationskanaler. Vikten att resurser sätts in för att följa och dokumentera 

                                                
17 Regeringskansliet Försvarsdepartementet Rapport 2005-10-24 
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mediarapporteringen och det övriga informationsgivandet är stort. Detta arbete kommer att 

gynna insatsen då insatsledningen hålls underrättad om hur och vad massmedia rapporterar 

om händelsen. Genom detta bereds insatsledningen möjlighet att snabbt åtgärda och korrigera 

felaktiga och missvisande uppgifter. Följande är bra riktlinjer vid katastroftillfällen:  

- att regelbundet sammanställa aktuell information 

- att utvärdera hur den lämnade informationen tagits emot 

- att vidare anpassa informationen efter varje utvärdering 18 

 

6.2 Intern information 

Flera nivåer i polisorganisationen kan vara involverade i en polisinsats, det är delvis därför 

det är så viktigt och nödvändigt att ett välorganiserat informationsflöde sker såväl på tvären 

som mellan olika organisations nivåer. Den som medverkar i polisinsatsen måste få 

information, men är dessutom en viktig observatör, informationskontrollant och inrapportör 

av fakta. Detta måste återspeglas ända ner på fältet, behovet av kompletterande, förstärkande 

och tillrättaläggande information är av stor vikt. Polisen ute på fältet måste alltid räkna med 

risken att bli utsatt för motsägelsefull information. I lokalradio, riksradio och TV kan det 

komma andra uppgifter än vad insatspersonalen nyss hörde via sin egen 

kommunikationsradio. Den egna iakttagelsen kommer kanske inte att överensstämma helt och 

fullt med den bild som förmedlats av den interna informationsverksamheten. Nog så viktigt 

att ha i åtanke är att det kan ta tid för informationen som kommer internt att nå ut till alla 

enheter och övrig berörd personal. Det bör understrykas att information ofta är en färskvara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Operativ ledning – en handledning av Lars Nyhlén 
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7. Diskussion 

 
Krishanteringssystemet är ett väldigt brett ämne och involverar ett flertal aktörer som alla har 

sin specifika roll. Oavsett om man har en uttalad roll eller inte så berörs hela samhället av en 

kris beroende på hur omfattande den är.  

 

Det finns en tydlig struktur inom polisorganisationen kring arbetet med en kris. Så som 

polisverksamheten är uppbyggd i sin organisation utgör den en bas som ska kunna appliceras 

på varje situation som uppstår. 

 En kris kan som sagt komma att beröra många människor både privat och i arbetet, det är en 

situation som kräver tydliga riktlinjer och det finns det idag. Men precis som allt annat måste 

beredskapen och hanteringen av en kris utvecklas, detta görs aktivt av personalen samt genom 

att nya kriser uppstår vilka man tar lärdom av. Den tas från kriser som uppstår både nationellt 

och internationellt. 

 

Vid sökandet av fakta till fördjupningsarbetet har vi kunnat konstatera att det inte finns någon 

renodlad polisiär litteratur om krisberedskap och hantering, inte heller om hur 

krishanteringssystemet berör och involverar den enskilde polismannen. Vi har varit i kontakt 

med ett flertal personer inom polisverksamheten., som alla bemött oss väl men i vissa fall har 

våra frågor vidarebefordrats till tredje person, vilket har försvårat vårt arbete. Detta har 

resulterat i att vi till viss del har fått jaga faktan. Sammantaget och när vi nu sitter här med vår 

slutprodukt känner vi inte att vi nått hela vägen fram vad gäller vår andra frågeställning som 

omfattade polisens beredskap och agerande. Vi har därför inte heller fått klart för oss om den 

kunskap som den enskilde polismannen besitter är tillräckligt bred och medför möjligheten till 

ett fullgott agerande av honom/henne. Vi har inte heller fått klarhet kring vilken inblick och 

insikt polismannen har i krishanteringssystemet och om han/hon ser sig själv tydligt i sin roll 

vid en kris. Vi som blivande poliser känner att det är viktigt att känna sig trygg i sin roll, 

oavsett vilken uppgift vi har, och absolut i en situation som kris då vi framförallt ska hjälpa 

och bistå allmänheten i deras oro. Kanske befinner de sig i ett hjälplöst tillstånd och inte har 

något grepp om vad de ska ta sig till, vilket kräver att vi måste vara klara kring vårt agerande.  

Är tanken på hur det skulle gå till vid en kris så enkel och konkret att de enskilda polismän 

som jobbar på fältet styrs av det ledningen hänvisar och beordrar dem att göra? Och räcker 

denna struktur för att krishanteringen ska fungera? Polismyndigheten är känd för att vara 



 

  23 

hierarkisk och vad vi kan se arbetar man även på detta sätt vid en kris. Att arbeta på detta sätt 

är av stor vikt för att kunna hantera svåra situationer. Huvudansvaret ligger hos 

Rikspolisstyrelsen som är högst upp i hierarkin och styr varje ledning i landets samtliga 

polismyndigheter, som i sin tur delegerar arbetet inom respektive polismyndighet. Vi tycker 

att den enskilde polismannen ändå bör ha en viss kunskap om polisens roll och 

krishanteringssystemet för att sedan kunna applicera detta i praktiken. 

 

Att kommunicera i kris är uppenbarligen en konst. Ibland undrar man om de uttalanden som 

görs är genomtänkta och varför man inte förutsett vilka konsekvenserna kan bli. 

Informationsansvaret som polisen har gentemot personalen som arbetar med krisen inom 

polismyndigheten, allmänheten och övriga samhället måste vara korrekt och ärlig annars kan 

det uppstå förödande konsekvenser. Information mellan de övriga krishanteringsaktörerna är 

väl så viktig, alla måste vara med på banan. Bakom varje uttalande som förmedlas finns en 

process, hur budskapet växer fram, hur det förmedlas och hur det sedan uppfattas hos 

mottagarna. Vad kan vi då dra för slutsatser och reflektioner kring media vid tidigare 

inträffade kriser? 

Vi anser att allmänhetens syn på Sveriges krisberedskap till stor del grundas på vad medierna 

rapporterar och media är ofta enda källan som allmänheten kan få information av eftersom 

krisberedskapsarbetet till stor del beslutas på en mycket hög nivå. Detta visas exempelvis 

tydligt genom att regeringen fick redovisa alla sina åtgärder som de utförde efter 

flodvågskatastrofen i ett antal ku- förhör, och detta är också oftast enda möjligheten för 

allmänheten att bilda sig en uppfattning av inträffade kriser och hur de hanterades. En stor 

fara med medias rapportering av inträffade kriser kan vara att där media rapporterat om en 

dålig krisberedskap som senare visat sig fungera bra så kan allmänheten ha svårt att kunna 

ändra sin uppfattning eftersom det i början rapporterades om en dålig krisberedskap. 

 

7.1 Förslag 

Som vi nämnde tidigare anser vi att kunskapen för oss, som blivande poliser, om 

krishanteringen är viktig då vi ska vara en viss trygghet för allmänheten, hjälpa och bistå dem 

vid deras oro och okunskap, även i situationer som kris. Polisen måste ju vara mer förbered än 

allmänheten. Hur ska vi som polisstudenter se till att vi är det då? Vårt förslag är att detta 

integreras redan under utbildningen. Generellt genom utbildningen hade vi önskat att vi hade 

fått öva mer specifikt på att kommunicera med människor i olika situationer. Det är i och för 

sig omöjligt att komma förberedd till alla tänkbara situationer, och ja, sunt förnuft kommer vi 
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långt på. Men som det känns nu är det tunt med fingervisningar från skolan hur vi bör 

kommunicera vid vanligt förekommande situationer där man måste tänka på vissa saker, 

dessa saker hade förmodligen kunnat besvaras av lärarnas erfarenhet. Bemötande är så oerhört 

viktigt, och vi kommer att möta människor i ett flertal olika tillstånd. Hur reagerar vi själva 

när vi ska bemöta flera människor i depression, oro eller hård stress? Viktig fråga att ha svar 

på när krisen väl är där. 

Vidare så hade vi gärna sett att någon slags övning kring en trolig kris hade arrangerats och 

vikten av att där vara klar över sin roll som enskild polisman hade kunnat belysas så att de 

många gånger förekommande naiva tankarna kring ”att det där händer inte” hade raderats. För 

att göra det enklare hade någon insatt kring krishantering kunnat föreläsa för oss, så att vi fick 

kunskap i ämnet. Det är dock svårt att få fördjupad kunskap kring något på en 2 h föreläsning, 

men det hade förmodligen väckts någon tanke och reflektion. Möjligtvis hade en viss 

förståelse skapats kring hur viktigt det är att vara så förbered som man kan tänkas bli. 

Ute på myndigheterna kunde man också få någon slags föreläsning, eller se till att vara mer 

delaktig kring de övningar som förmodligen hålls i kommunen med de olika aktörerna. Vi 

anser även att vi skulle vilja få en större inblick i vad beredskapspolisen har för uppgifter i en 

krissituation och hur beredskapspolisens organisation fungerar genom exempelvis 

samövningar både under själva polisutbildningen men sedan även ute på myndigheterna. 

 

Att kunna förutse alla hot och risker i ett samhälle kan nästan sägas vara en omöjlig uppgift 

för myndigheterna eftersom vi på ett par årtionden upplevt kriser som aldrig tidigare inträffat i 

modern tid och möjligheterna att vara väl förberedd på dessa kriser har visat sig vara svårt. 

Grunden måste istället vara att ha en generell förmåga att hantera kriser samt ha välutvecklade 

fastställda rutiner vid en inträffad kris. 
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Bilaga 1 

 

Kort beskrivning över lagar och regler för krisberedskap 

 

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap reglerar den lokala krishanteringen i kommunerna och 

landsting. Enligt lagen är kommuner och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan 

för hur extraordinära händelser ska hanteras. De är också skyldiga att öva. Lagen säger också 

att alla kommuner och landsting ska ha en särskild krisledningsnämnd som kan ta över de 

vanliga kommunala nämndernas och styrelsernas uppgifter under en kris. 

 

Lagen om skydd mot olyckor reglerar räddningstjänsten vid olyckor och överhängande fara 

för olyckor. Enligt lagen är alla kommuner skyldiga att ha en räddningstjänst (själv eller 

tillsammans med andra kommuner). De är också skyldiga att öva. Lagen ställer också krav på 

individer och företag, bland annat sögs att alla ska varna och kalla på hjälp vid brand eller 

allvarlig olycka. I samband med räddningstjänst har räddningsledaren en mycket stark 

ställning. Han eller hon kan beordra myndigheter, företag och individer att hjälpa till i 

räddningsarbetet och ta de resurser i anspråk som anses nödvändigt. Räddningsledaren kan 

också beordra inbrytning i fastigheter, trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus 

oavsett vad ägaren anser. 

 

Krisberedskapsförordningen (förordningen om åtgärder för fredstida krishantering och höjd 

beredskap) är ett slags ramverk för hur myndigheter ska arbeta för att samhällets 

krisberedskap ska utvecklas och bli bättre. Enligt förordningen har myndigheterna ett eget 

ansvar, men också skyldigheter att samverka med andra. Att myndigheter och andra arbetar 

tillsammans är mycket viktigt i krishanteringssystemet. I förordningen anges de sex 

samverkansområdena och vilka myndigheter som inom dessa områden ska arbeta 

förebyggande för att deras ansvarsområde ska fungera vid en kris. 

 

Smittskyddslagen reglerar arbetet mot mycket allvarliga smittsamma sjukdomar. I januari 

2005 kompletterades lagen med extraordinära smittskyddsåtgärder vid samhällsfarliga 

sjukdomar. Det är sjukdomar som, om de sprids i samhället, kan leda till allvarlig störning i 

viktiga samhällsfunktioner. Bland annat har reglerna om karantän skärpts, Lagen ger 

smittskyddsläkarna en mycket stark ställning. 



 

  II 

 

Hälso- och sjukvårdslagen säger bland annat att landstingen ska erbjuda god hälso- och 

sjukvård. Det görs inget undantag för kris. I landstingens skyldighet ingår också att de ska 

förbereda sig för att kunna hantera oförutsedda händelser. Alla landsting har planer för olika 

katastrofscenarier. Det är planer som upprättas i nära samarbete med bland annat 

kommunerna. 

 

Polislagen reglerar och styr polisens arbete och befogenheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


