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Abstract 

Under 1900-talet inträffade det såväl nationellt som internationellt en rad händelser som har 

kommit att påverka vad som idag är att betrakta som säkerhet. Vårt samhällsklimat har gått 

från att handla om förberedelser inför ett storkrig mot att idag handla om hur vi ska förhindra 

och motstå olyckor och katastrofer. Denna studie är en genomgång av hur det svenska 

krishanteringssystemet är uppbyggt med fokusering på polismyndigheternas roll. Syftet är att 

åskådliggöra vilka krav som Rikspolisstyrelsen (RPS) ställt på polismyndigheternas förmåga 

att klara av kriser som utgörs av bland annat CBRNE–karaktär det vill säga kemiska, 

biologiska, radiologiska, nukleära eller explosiva händelser samt att granska hur pass långt 

polismyndigheterna kommit i sitt krisberedskapsarbete. Studien är i stort baserad på de 

aktuella lagar och förordningar som reglerar polismyndigheternas krisberedskapsarbete, RPS 

strategidokument samt den nationella risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som gjordes 2008. 

Studien visar att det finns en tydlig stävan att stärka den generella svenska 

krishanteringsförmågan. Detta visar sig bland annat genom de principer och regleringar som 

finns för hur krishanteringen ska organiseras, något som även återspeglas i polisens arbete 

med dessa frågor. RPS har i sin strategi guidat polismyndigheterna och placerat frågor om 

krisberedskap högt upp på dagordningen. Samtidigt visar RSA:n på brister i de olika 

polismyndigheternas krishanteringsförmåga och stor variation. 
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Förkortningar 

 

CBRNE – Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva händelser 

 

FAP – Föreskrifter och allmänna råd för polisen 

 

FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut 

 

KBM – Krisberedskapsmyndigheten  

 

MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap 

 

NBC – Nukleära, biologisk eller kemiska händelser  

 

RKC – Rikskommunikationscentralen  

 

RKP – Rikskriminalpolisen  

 

RPS – Rikspolisstyrelsen  

 

RPSFS – Rikspolisstyrelsens författningssamling  

 

RSA – Risk- och sårbarhetsanalys 

 

SARS – Svår akut respiratorisk sjukdom 

 

SKL – Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

 

TATP – Triacetontriperoxid, känsligt sprängämne 
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1 Inledning 

Denna studie är ett resultat av en fördjupningskurs på polisutbildningen i Umeå där polisens 

roll i det svenska krishanteringssystemet granskats. Anledningen till detta val av ämne är att 

det svenska krishanteringssystemets organisation ställer stora krav på den myndighet eller 

förvaltning som innehar ansvar för just givna område. Detta gör det intressant att se hur det 

svenska krishanteringssystemet är uppbyggt med fokusering på polisens roll och vilka 

arbetsuppgifter som polismyndigheterna i händelse av kris eller katastrof ska ansvara för. 

 

Studien inleddes genom en kortare granskning av Rikspolisstyrelsens (RPS) dokument om 

mål och strategi för polisens krisberedskap för 2008-2012. Vid första anblick ser det väldigt 

genomtänkt och hållbart ut, men samtidigt väcker det en rad frågor. RPS har i sitt dokument 

en rad tidsangivelser och stoppdatum då förväntade resultat ska vara uppnådda. Detta sätter en 

stor press på varje myndighet att bedriva ett aktivt arbete med alla det delar som innefattas i 

krisberedskapen för att på bästa sätt stärka den egna myndighetens övergripande 

krishanteringsförmåga.  

1.1 Bakgrund 

Säkerhetsbegreppet har under den senare delen av 1900-talet kommit att genomgå en stor 

omformulering. Händelser som upphörandet av andra världskriget, Berlinmurens fall och 

upplösandet av Sovjetunionen har alla fått en stor inverkan på utformningen av den svenska 

försvars- och säkerhetspolitiken. Globaliseringen har bland annat lett till att vi snabbt kan 

färdas över landsgränser och att information snabbt kan byta ägare vilket sammantaget gör att 

vi som samhälle idag ställts inför en rad nya hot och risker att planera mot 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2005b). I och med detta har också svensk polis tvingats att 

omarbeta sina tidigare föreställningar och metoder för att på ett mer adekvat sätt förhålla sig 

till nya hot och risker samt de polisinsatser som då kan komma att behövas. Samhällets 

planering har gått från att handla om ett invasionshot mot att handla om skydd mot olyckor 

och vad som där krävs av respektive myndighet. 

 

Sverige har under årens lopp drabbats av en rad kriser och katastrofer som inneburit stora krav 

på att myndigheter och enskilda personer varit väl förberedda och införstådda i vilka 

arbetsuppgifter och åtgärder som ska vidtas. Estoniakatastrofen 1994, Göteborgsbranden 

1998, flodvågskatastrofen 2004 och stormen Gudrun 2005 har alla påverkat samhället i någon 
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utsträckning och i media framkommer det allt som oftast någon form av kritik mot 

myndigheter eller andra aktörer gällande för sent eller för dåligt agerande. Till detta kan 

tilläggas de händelser som utspelar sig på den internationella arenan som också de påverkar 

vilka potentiella säkerhetsrisker som våra beslutsfattare kalkylerar med. Här kan man nämna 

händelser som terrordåden 11 september 2001, Madridbombningarna 2004 och 

Londonbombningarna 2005. Dessa händelser bidrog till att allmänheten för en stund blev 

medvetna om hur sårbart samhället egentligen är och hur viktigt det är med en välfungerande 

krishanteringsorganisation. Detta sammantaget gör att begrepp såsom invånares säkerhet och 

trygghet blir ytterst komplexa och svåra för våra myndigheter att garantera och något som i 

sin tur blir mycket intressant att studera.  

 

Efter attentaten mot World Trade Center 2001 började det massiva arbetet med att stärka 

Sveriges krisberedskapsförmåga att handskas med händelser eller angrepp av så kallad 

CBRNE -karaktär det vill säga sådana händelser som innefattar kemiska, biologiska, 

radiologiska, nukleära eller explosiva medel (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). Det 

råder formligen konsensus om att ett väpnat angrepp mot Sverige från en annan stat är högst 

osannolikt. Samtidigt är det inte osannolikt att Sverige drabbas av en CBRNE -händelse som 

motsvarar ett väpnat angrepps omfattning eller skadepanorama. Detta gör att det blir 

intressant att studera hur förberedelserna regleras och hur långt arbetet har kommit.  

 

Det svenska skyddet mot CBRNE har historiskt sett varit koncentrerat på att skydda 

befolkningen från effekter av vapen som används vid krig. Efter första världskriget forskades 

det på att ta fram skydd mot de gasstridsmedel som där användes. Efter andra världskriget 

inriktades beredskapen mot att stå emot ett större kärnvapenangrepp från en stormakt men 

under mitten på 60-talet och framåt nedprioriterades det nukleära hotet och även 

förberedelserna för att möta en CBRNE-händelse. På senare tid har dock dessa händelser 

börjat bli något som regeringar återigen räknar med och förbereder för. Hotet om storkrig har 

fått ge vika till förmån för riskerna att samhället drabbas av olyckor, terroristdåd eller 

naturkatastrofer. Regeringen och de svenska myndigheterna har gjort bedömningen att det 

inte föreligger någon risk att Sverige blir attackerad med CBRNE-vapen dock är det betydligt 

svårare att bedöma hotbild från terrorister och olyckor än rena militära sådana 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2005a). 
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Utmaningen för svensk krishantering är att ha förmågan att planera, förbereda och hantera en 

rad olika kriser som uppkommit såsom omfattande olyckor, extrema väder, terrorism, 

organiserad brottslighet eller smittspridning. Utmaningen innefattas också av en förmåga att 

samverka mellan myndigheter lokalt, nationellt men även internationellt, då händelser av den 

här karaktären ofta är gränsöverskridande (Krisberedskapsmyndigheten, 2006). Man kan dela 

in hot i två grupper där den första utgörs av icke-aktörsstyrda sådana vilket exempelvis kan 

röra sig om stormar, översvämningar, svåra snöoväder eller storskalig spridning av smitta. 

Den andra gruppen utgörs av så kallade aktörsstyrda hot vilket innebär händelser till följd av 

organiserad eller mindre organiserad brottslighet, terrorism eller andra avsiktliga ageranden 

från enskilda personer eller grupper (Krisberedskapsmyndigheten, 2005b).  

 

Arbetet med att stärka polisens lokala och nationella krisberedskap är en pågående process 

och något som i och med att nya hot och risker kan uppkomma ständigt kommer att fortgå. 

Risk- och sårbarhetsprojekt startade 2005 i syfte att arbeta fram gemensamma och enhetliga 

metoder för att mäta polisens nationella krisberedskapsförmåga. Under 2006 genomfördes en 

nationell riskanalys och 2007 hade en skräddarsydd sårbarhetsanalysmetod för polisens 

verksamhet utvecklats och skickades ut till samtliga polismyndigheter samt Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och Rikskriminalpolisen (RKP). Den risk- och 

sårbarhetsanalys (RSA) som genomförs ska utvärdera huruvida de mål och strategier som 

RPS har tagit fram för polisens krisberedskap uppnåtts (Bodelius, 2008).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att granska hur det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt 

med fokusering på polismyndigheternas roll samt att få en inblick i vilka krav som RPS ställt 

på deras förmåga att klara av kriser som utgörs av CBRNE – karaktär. Syftet är vidare att 

granska i vilken utsträckning polismyndigheterna lever upp till de ställda kraven vad gäller 

förberedelser inför en sådan händelse. 

1.3 Frågeställningar 

– Vad finns det för direktiv och åtgärdsförslag för hur polismyndigheterna skall förbereda och 

stärka sin organisation för att klara av framtida kriser med bland annat CBRNE? 

– Hur långt har polismyndigheternas krisberedskapsarbete kommit? 
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1.4 Avgränsningar 

Studien kommer att övergripande beskriva det svenska krishanteringssystemet men fokus 

kommer som nämnt att ligga på polisens roll. RPS mål och strategi för polisens krisberedskap 

för 2008-2012 kommer att översiktligt belysas men fokus kommer att ligga på de delar som 

berör CBRNE. Det material som legat till grund för bedömningen av polisens 

krisberedskapsförmåga är den förmågeanalys som varje polismyndighet presenterat och som i 

sin tur legat till grund för den första nationella RSA som gjorts.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Material som legat till grund för studien är de lagar och förordningar som styr myndigheternas 

arbete med krisberedskapsarbete. För information angående CBRNE, dess verkan och effekt 

kommer främst rapporter och dokument från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att 

användas. För att få reda på hur långt myndigheterna har kommit med arbetet rörande 

krisberedskapsförmågan samt CBRNE kommer de generella bedömningar som den nationella 

RSA:n tar upp att belysas, en analys som baseras på myndigheternas uppgifter från 2007. 
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2 Begreppsförklaringar 

2.1 Särskild händelse 

Särskild händelse är polisens beskrivning av extraordinär händelse och definieras i RPSFS 

2006:14, FAP 201-1 som gör gällande att det med begreppet ska förstås; en befarad eller i 

förväg känd eller inträffad händelse som innefattar eller kan befaras innefatta brott eller annan 

störning av den allmänna ordningen eller säkerheten. Vidare kan en särskild händelse utgöras 

av ett visst evenemang, om händelsen eller evenemanget har blivit eller man kan förvänta sig 

att det ska bli så omfattande eller av så allvarlig art att det krävs att polisen måste organisera, 

leda och använda sina resurser på ett särskilt sätt för att kunna lösa sina uppgifter. Det som 

kännetecknar en särskild händelse är alltså att den är så allvarlig eller så pass krävande att den 

utmärker sig från vardagliga polisiära uppgifter vilket gör att polisen måste omfördela sina 

resurser. Exempel på särskilda händelser är stora upplopp, terroristaktioner, 

sabotage/bombhot, efterforskning av försvunna personer eller rymning av farlig person 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2008a). Nedan följer en förklaring av vad 

CBRNE-begreppet innebär samt en redogörelse för några av de händelser som inträffat inom 

de olika kategorierna.  

2.2 CBRNE 

Ofta talar man om CBRN-, CBRNE-, NBC- eller händelse med farliga ämnen som 

samlingsbegrepp för att förklara incidenter där någon form av för människa, djur eller miljö 

skadliga ämnen eller organismer har spridits. Det råder viss begreppsförvirring på området då 

olika myndigheter talar olika språk och händelser av den här karaktären benämns olika. 

Begreppet är en utveckling av det tidigare NBC-begreppet som åsyftade händelser av nukleär, 

biologisk eller kemisk karaktär. I det senare CBRNE-begreppet tas även händelser av 

radiologisk och explosiv karaktär upp. Det centrala för händelser av den här karaktären är att 

de kan uppkomma vid olycka då farliga ämnen framställs, lagras eller transporteras, vid 

avsiktlig spridning till följd av terroristhandling eller annan kriminell verksamhet samt vid en 

attack med stridsmedel som är försedda med dessa ämnen eller organismer (FOI, 2008). 

Denna studie använder sig av CBRNE då det är begreppet som polisens i sina dokument 

använder vilket också är det mer omfattande av dem.  
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2.2.1 C-händelser, kemiska ämnen 

Kemikalier som på något sätt är skadliga, så kallade toxiska kemikalier, återfinns i samhället 

idag på en rad platser såsom i industrin eller handeln. Utöver dessa mer eller mindre 

acceptabla användningsområden återfinns också kemiska ämnen i stridsmedel såsom 

nervgaser, cyanväte, toxiner, och senapsgaser (FOI, 2008). Kända C-händelser i Sverige är till 

exempel klorgasutsläppet vid Vanadisbadet i Stockholm 1993 som resulterade i att 33 

personer fick föras till sjukhuset för observation och stora delar av Norrmalm spärrades av. 

Anledningen till händelsen var att föraren av den lastbil som var där för att fylla på kemikalier 

i en tank på badet förväxlade vad han skulle fylla på vilket resulterade i att klorgas 

utvecklades (FOI, 2000). Ett annat exempel är den stora tågurspårning som inträffade den 4 

juli 1997 i Kälarne där ämnen som svaveldioxid och ammoniak läckte ut från några av de 13 

vagnar som spårade ut. Räddningstjänsten kunde avsluta arbetet den 11 juli, 7 dagar efter att 

olyckan inträffade. Arbetet innebar bland annat att under en period då en läckande tank med 

ammoniak skulle lyftas upp och transporteras var man tvungen att spärra av en radie på 5 km 

och evakuera ca 800 personer (Räddningsverket, 1998). 

2.2.2 B-händelser, sjukdomsalstrande mikroorganismer 

Av alla de mikroorganismer som finns i vår miljö utgörs en viss del av så kallade 

sjukdomsalstrande mikroorganismer vilket innebär att de kan bryta igenom en värds 

försvarssystem och föröka sig i denne samt i någon form orsaka skada för denne. I skaran av 

sjukdomsalstrande mikroorganismer återfinns några virus och bakterier som kan komma att 

användas som biologiska stridsmedel. För att organismer ska vara tjänliga som stridsmedel 

krävs att de är okomplicerade att framställa, kunna överleva i mat, vatten eller luft, ge upphov 

till allvarlig skada eller död samt vara effektiva (FOI, 2008). Historiskt sett återfinns avsiktlig 

smittspridning som en militärtaktisk strategi för att försvaga motståndare och vinna övertag i 

den kamp som man bedriver. Det har i en rad länder funnits aktiva program för att framställa 

B-stridsmedel såsom i Japan under 30-40–talet, i Tyskland under andra världskriget samt i 

Saddams Husseins Irak på 80-90–talet. I före detta Sovjetunionen hade man under en lång tid 

ett aktivt B-vapenprogram som startade redan på 1930-talet men förnekades ända tills dess att 

Boris Jeltsin 1992 officiellt avslutade programmet. Så mycket som 60 000 personer befaras 

som mest ha arbetat på de 40-50 anläggningar som forskade, framställde eller lagrade B-

stridsmedel i Sovjetunionen (FOI, 2008). B-händelser som vi i modern tid kan relatera till är 

utbrotten av Mul- och klövsjukan, mjältbrandsbreven i USA där fem personer avled till följd 

av den exponering som de fått av bakterien, SARS-epidemin 2003 samt fågelinfluensan som 
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ca 150 personer bedöms ha avlidit till följd av (FOI, 2008). Den absolut senaste och pågående 

nya influensan (svininfluensan) är ett tecken på att pandemier är något att räkna med och 

planera inför. 

2.2.3 R- och N-händelser, joniserande strålning  

I denna kategori hamnar händelser som till följd av olycka, avsiktlig spridning eller 

användning av N-stridsmedel spridits och utgör fara. Radioaktiva ämnen har en mängd olika 

egenskaper och användningsområden som exempelvis strålning vid cancerbehandling, vid 

sterilisering av livsmedel eller i forskning. Detta gör att strålkällor återfinns på en mängd 

platser i samhället såsom i industrin, på sjukhus och vid forskningsanläggningar (FOI, 2008). 

Händelserna i Tjernobyl, Ukraina 1986 är det största kärnkraftshaveri som hittills inträffat och 

som hamnar i den här kategorin. Haveriet i reaktor 4 innebar förutom alla skador på miljön, 

räddningsarbetare och bosatta i närheten att ett moln av radioaktivt material spreds med 

vinden. En del av detta spreds mot svenskt territorium och hamnade i djur och växtlivet och 

sedermera också i människor. Än idag, mer än 20 år efter olyckan kan man hitta förhöjda 

värden av radioaktivt cesium i skog och mark. Incidenter i Sverige med spridning av 

radioaktivt material har oftast anknytning till stölder, nedsmältning av importerat skrot eller 

bortslarvade instrument (FOI, 2008). 

2.2.4 E-händelser, explosiver 

E-händelser kännetecknas av en incident av explosiv karaktär och kan inträffa vid 

olyckshändelse, avsiktligt utlösande av sprängladdning, användandet av en smutsig bomb 

eller insatser med olika typer av vapensystem. Med smutsig bomb avses en sprängladdning 

som blivit sammankopplad med radioaktivt ämne och därmed får mer omfattande effekter 

(Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). Explosiva ämnen är inget ovanligt förekommande i 

vårt samhälle och kan exempelvis utgöras av militära granater och trotyl eller efterföljaren till 

dynamit, så kallad Dynamex. Utöver dessa militära och civila vanliga sprängämnen finns 

också alla de hemmagjorda varianterna såsom exempelvis triacetontriperoxid (TATP). Denna 

form av sprängladdning är något som man själv på ett enkelt sätt kan blanda till från recept 

som man kan leta fram på internet och det har inträffat en rad olyckor där ungdomar blivit 

skadade. Det var troligtvis TATP som var orsaken till den olycka som inträffade i Umeå 2004 

då en 15-årig kille sprängdes till döds (Sveriges Radio, 2004).   
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3 Resultat 

Nedan följer en beskrivning av de principer som styr den svenska krishanteringen och de 

direktiv och åtgärdsförslag som polismyndigheterna skall förhålla sig till vad gäller att 

förbereda och stärka sin organisation för att klara av framtida kriser av bland annat CBRNE-

karaktär. Vidare redogörs också hur långt polismyndigheterna har kommit i sitt 

krisberedskapsarbete.  

3.1 Ansvars-, närhets- och likhetsprincipen  

Krishanteringen i Sverige baseras på de tre principerna; ansvars-, närhets- och 

likhetsprincipen. Ansvarsprincipen innebär att den myndighet som i vanliga fall ansvar för en 

viss typ av verksamhet ska under krissituation bibehålla ansvaret för just givna område. Det 

innebär att vid en krissituation fortsätter den vanliga sjukvården att ansvara för vården och 

skolorna fortsätter att styras av kommunerna. Likhetsprincipen gör gällande att verksamheters 

målsättning ska vara att de under krissituationer ska fungera som de under normala 

förhållanden fungerar. Verksamheten ska vidare bedrivas på samma plats i samma regi. 

Närhetsprincipen innebär att de som är närmast berörda och ansvariga för en verksamhet när 

en kris inträffar ska också var de som hanterar den. Det är först när de lokala resurserna i till 

exempel en kommun inte räcker till som det blir aktuellt med regionala och statliga insatser 

(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2008c). 

3.2 Sektors- och områdesansvar  

Svensk förvaltning och myndighetsutövning är indelad i tre nivåer, central (regering), regional 

(länsstyrelse) och lokal nivå (kommun). Varje verk och myndighet ansvarar för 

krisberedskapen inom respektive verksamhetsområde, benämnt sektorsansvar. Utöver att 

varje myndighet ansvarar för krisberedskap i sitt specifika område så skall detta också 

samordnas mellan olika sektorer. Kommunerna, länsstyrelserna och regeringen är geografiskt 

områdesansvariga. När en kris inträffar ska de geografiskt områdesansvariga säkerställa att 

samordningen fungerar mellan alla aktörer inom krisberedskapsområdet och detta både på 

lokal, regional respektive central nivå. Aktörerna kan bestå av myndigheter, företag, 

frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar. Förutom att de områdesansvariga ska 

samordna informationen mellan dessa aktörer skall de även säkerställa informationsflödet till 

allmänheten vid en kris. Myndigheter och organisationer behåller i enlighet med 

ansvarsprincipen sitt ansvar inom sitt respektive verksamhetsområde så de geografiskt 
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områdesansvariga övertar inget ansvar från någon annan (Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap, 2008b). 

3.3 Samverkansområden 

I ett steg att minska samhällets sårbarhet har vissa myndigheter ett särskilt ansvar för att 

främja förbättring inom krisberedskapsförmågan. Myndigheterna är delats in i sex olika 

grupper, så kallade samverkansområden, där varje myndighet ansvarar för att inom sitt 

respektive samverkansområde på olika sätt verka för ett säkrare samhälle. De sex områdena 

består av teknik infrastruktur, transporter, farliga ämnen, ekonomisk säkerhet, geografiskt 

områdesansvar samt skydd, undsättning och vård (Krisberedskapsmyndigheten, 2008).  

3.4 Krisberedskapsförmåga 

Samhällets krisberedskapsförmåga utgör av tre delar; krisledningsförmåga, operativ förmåga 

samt förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar. 

Krisledningsförmågan handlar till exempel om förmågan att vid allvarliga störningar leda den 

egna verksamheten, samverka med andra, kommunicera tillförlitlig information på ett 

effektivt sätt och fatta beslut. Den operativa förmågan består i att påbörja och genomföra 

åtgärder för att hantera konsekvenser av händelser eller skydda och lindra effekterna av dem 

(Myndigheten för samhällskydd och beredskap, 2009). Den sista delen av 

krisberedskapsförmågan utgörs av förmågan inom ett verksamhets- eller ansvarsområdet att 

motstå allvarliga störningar så att verksamheten kan bedrivas på en sådan nivå att samhället 

fortfarande kan fungera och säkerställer därmed en grundläggande service, trygghet och 

omvårdnad om allvarliga störningar skulle inträffa (Proposition 2007/08:92, 2008).  

3.4.1 Skattning av förmågan 

Den skattning av polisens förmåga som används baseras på Krisberedskapsmyndighetens 

(KBM) fyrgradiga skala för samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser. Skalan delas in i 

om förmågan är god, i huvudsak god, bristfällig eller mycket bristfällig. Med god förmåga 

menas att samhället har de resurser och den kapacitet som krävs för att kunna lösa 

samhällsviktiga uppgifter vid en kris. I huvudsak god förmåga innebär att viss 

samhällsservice måste stiga åt sidan till förmån för mer akut verksamhet. Samhället har då 

inte tillräckligt med resurser för att lösa sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt utan 

prioriteringar måste göras. Om förmågan är att betrakta som bristfällig så innebär det att 

samhällets resurser på ett märkbart sätt understiger det som behövs för att lösa de uppgifter 
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som är samhällsviktiga vid en kris. I den sista och därmed också sämsta möjliga skattning av 

förmågan hamnar samhället om det praktiskt taget står oförberett inför en krissituation 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2007). 

3.6 Direktiv och åtgärdsförslag för polismyndigheterna 

RPS är sektorsansvarig myndighet för Polisen och samordnar polisens krisberedskapsarbete 

både internt och gentemot övriga samverkansansvariga myndigheter i krishanteringssystemet 

såsom Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap (MSB), Kustbevakningen eller 

Socialstyrelsen. RPS är samverkansansvarig myndighet i samverkansområdena farliga ämnen 

och skydd, undsättning och vård (Polisen, 2008).  

 

Enligt polislagens 2 § 4-5 p framgår att polisen har till uppgift att för allmänheten lämna 

skydd, upplysningar och annan hjälp när så är möjligt. Vidare hör det även till polisens 

uppgifter att fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda 

bestämmelser. Till den hjälpande verksamhet som i denna paragraf omnämns hör det att 

polisen ska i händelse av olycka eller katastrof bistå den som är i behov av hjälp eller i det 

förebyggande arbetet (Berggren & Munck, 2007). Detta gör att om det anträffas föremål som 

kan misstänkas innehålla någon form av farligt ämne har polisen en skyldighet att 

omhänderta, undersöka och oskadliggöra det (Krisberedskapsmyndigheten, 2005a). Detta 

framgår även av RPS föreskrifter och allmänna råd om polisens åtgärder med misstänkt farligt 

föremål i 1 § RPSFS 2007:4, FAP 208-3, som gör gällande att med farligt ämne avses 

CBRNE-föremål eller sådana ämnen som i förening kan innebära skada eller sjukdom. Det 

framgår vidare av samma föreskrifts andra paragraf att föremål som misstänks innehålla 

sådana ämnen inte får undersökas, oskadliggöras eller omhändertas av annan än den som har 

adekvat utbildning för det, såsom bombtekniker.   

 

I enlighet med vad som framkommer i 9 § Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd 

beredskap är det varje myndighets skyldighet att årligen analysera huruvida det finns 

sårbarheter som kan försämra myndighetens verksamhet. Dessa analyser skall värderas och 

sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys och tillsammans med förslag till förbättringar 

lämnas till regeringskansliet. Detta gör att RPS varje år begär in risk- och sårbarhetsanalyser 

från alla 21 polismyndigheterna, Statens Kriminaltekniska Laboratorium, (SKL) och 

Rikskriminalpolisen (RKP) i syfte att analysera dessa och skapa en helhetsbild över den 

nationella förmågan att handskas med uppkomna kriser och katastrofer.  
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Den krisberedskapsstrategi som RPS tagit fram innehåller tre övergripande mål som ska styra 

in polismyndigheternas arbete med dessa frågor i rätt riktning. Det första målet som berör 

krisledningsförmågan gör gällande att lokalt såväl som nationellt ska polisen senast vid 

utgången av 2010 ha en god förmåga att kunna upptäcka händelser som kan leda till kriser, 

fatta beslut för genomförandet av polisiära åtgärder vid kriser, kommunicera lägesbilden i 

krisen och samordna vidtagna åtgärder i kriser. I det andra målet som berör den operativa 

förmågan beskriver RPS att polisen ska lokalt som nationellt senast vid utgången av 2011 ha 

en god förmåga att vid kriser aktivera resurser samt initiera och utföra åtgärder. Den sista av 

de tre målen gör gällande att polisen ska lokalt som nationellt senast vid utgången av 2012 ha 

en god förmåga att anpassa ordinarie verksamhet efter krissituation och samtidigt skapa 

förutsättningar för en uthållig hantering av krisen (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

 

RPS nämner två centrala faktorer i den strategi som presenterats för att nå tänkta mål till 

2012. Först ut handlar det om att stärka kompetensen på både lokal och nationell nivå. Detta 

ska ske genom en rad kompetenshöjande åtgärder såsom utbildning och övning. För det andra 

så handlar det om att genom samverkan finna rutiner och arbetsmetoder för att effektivisera 

förberedelserna och hanteringen av uppkomna kriser (Rikspolisstyrelsen, 2008). 

 

Nedan följer en redogörelse över hur långt arbetet med polisens krisberedskap kommit fram 

till slutet på 2007 då förmågeanalysen från respektive polismyndighet lämnades in. 

3.7 Bedömning av hur långt krisberedskapsarbetet kommit 

Den bedömning som RPS gjorde av polisens generella förmåga 2007 var en uppdatering av 

analysen för 2006 och redovisar de brister som där identifierats. De brister som rör CBRNE-

området handlar om att kunskapen om hur dessa händelser ska hanteras är för dålig, den 

övningsverksamhet som genomförs är bristfällig och det har identifierats ett behov av att öva 

samverkan med andra aktörer inom området. Vidare pekar rapporten också på brister i 

CBRNE-skyddet när det kommer till att ha förberedda och utrustade stabsrum och 

ledningsplatser. Exempelvis beskrivs det att polisens ledningslokaler många gånger återfinns i 

närheten av vägar där det rullar transporter med farligt gods, vid bangårdar där vagnar med 

farligt gods finns eller vid kemikalieindustrier (Gustavsson, 2007). 

 

Den något mer utförliga rapport som kom 2008 beskriver för första gången en samlad 

nationell bild över polisens krishanteringsförmåga baserad på samtliga 21 polismyndigheters 
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ifyllda förmågeanalys bestående av 250 frågor om förmågan att förutse kriser, leda 

strategiskt, leda övergripande operativt, leda minutoperativt, samverka, kommunicera, 

påbörja åtgärder och genomföra åtgärder. Resultatet pekar enligt RSA:n på en samlad 

krisberedskapsförmåga hos polisen som bedöms som i huvudsak god men har vissa brister. 

Det man kan se är att krisledningsförmågan får generellt högre skattning är den operativa 

förmågan. Det vill säga polismyndigheterna är generellt sett bättre på att förutse, leda, 

kommunicera och samverka än på att påbörja och genomföra åtgärder.  

 

När det kommer till att förutse kriser visar RSA:n att den samlade bedömningen är att 

förmågan i huvudsak är god men har vissa brister. Det framgår att 12 myndigheter har en god 

förmåga att förutse detta medan två har en mycket bristfällig förmåga. Rapporten menar att 

anledningen till bristerna hos myndigheterna kommer bland annat från att mer än hälften av 

myndigheterna saknar en omvärldsanalysfunktion, det vill säga en funktion som kan 

identifiera tidiga tecken på kriser och slå larm om detta så rätt resurser kan sättas in. 

Merparten av polismyndigheterna bedriver heller inte övningar för att stärka förmågan vilket 

är något som drar ner resultatet. Vad gäller polisens förmåga till strategisk ledning där 

länspolismästaren är ytterst ansvarig bedöms den som god. Alla polismyndigheter utom en 

svarar att de helt eller till stor del följer vad som är reglerat i FAP 201-1 om polisens 

planering, organisation och ledning vid särskilda händelser, något som gäller för alla tre 

ledningnivåer. Förmågan att leda övergripande operativt där respektive myndighets 

kommenderingschef ansvarar bedöms som i huvudsak god men med vissa brister. Det 

framgår att åtta av 21 myndigheter har kommenderingschefer som i de flesta fall genomgått 

någon form av kommenderingschefsutbildning och de är oftast klart vem som ska utses att 

leda på denna nivå. Förmågan att leda minutoperativt där vanligtvis polisinsatschefen har 

ansvaret har likväl som den strategiska nivån fått bedömningen god. Av 21 myndigheter 

svarar 15 att de har kvalificerad personal på samtliga stabsfunktioner samt för den minst en 

ersättare. Det framgår av rapporten att minutoperativ ledning är något som övas men det 

resulterar sällan i att övningarna utvärderas.  

 

Myndigheternas förmåga att kommunicera har av RPS skattats som i huvudsak god men med 

vissa brister. Det är endast fyra av 21 myndigheter som kommit upp i god förmåga och den 

främsta anledningen till att helhetsbedömningen dras ner är att 12 av myndigheterna inte har 

någon utsedd kriskommunikatör. Anmärkningsvärt är att tre av dessa är kärnkraftslänen. 

Vidare har RPS identifierat att det generellt sett sällan finns rutiner för hur samverkan av 
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information med sjukvården och räddningstjänsten ska organiseras och tillvägagångssätt för 

hur allmänheten ska informeras är något som inte övas. Samverkansförmågan hos landets 

polismyndigheter är något som fått dåligt resultat i RSA:n. Det framgår att över hälften av 

myndigheterna har en bristfällig eller mycket bristfällig förmåga att samverka inom 

myndigheten eller externt med myndigheter och aktörer. Sju stycken polismyndigheter har 

ingen samverkansfunktion som säkerställer samarbetet med andra aktörer och verkar för 

utveckling av dessa.  

 

RPS har skattat polismyndigheternas förmåga att påbörja åtgärder vid en särskild händelse 

som god. Av de 21 myndigheterna svara 18 att de har de rutiner som behövs för att larma 

Rikskommunikationscentralen (RKC) i fall de krävs förstärkning i form av resurser eller 

materiel. Två av de tre län som inte har larmrutiner för detta utgörs av kärnkraftslän. Polisens 

förmåga att genomföra åtgärder är den förmåga som enligt rapporten visar på sämst resultat. 

Fyra av landets 21 polismyndigheter uppges ha en god förmåga att genomföra åtgärder och 13 

utav myndigheterna hamnar i den lägsta eller näst lägsta skattningen, bristfällig eller mycket 

bristfällig förmåga. En anledning till detta kan vara att övning i denna förmåga verkar enligt 

rapporten lysa med sin frånvaro. Vidare pekar rapporten på att en majoritet av de svenska 

polismyndigheterna inte har uppfyllt RPS krav att samtlig personal i yttre tjänst ska vara 

utbildad inom CBRNE samt ha personlig utprovad skyddsutrustning för att vistas i sådana 

miljöer.  

 

Det kan ses som en självklarhet att polisens verksamhet är att anse som samhällsviktig vid en 

kris. Samtidigt är detta något som väldigt kortfattat berörs i RSA:n och den förmågeanalys 

som polismyndigheterna besvarade. Detta då fokus låg på krisledningsförmågan och den 

operativa förmågan. Det framgår emellertid att det skulle påbörjas en inventering av 

sårbarheter i polisens verksamhet under 2008 i syfte att utreda förmåga i samhällsviktig 

verksamhet (Bodelius, 2008).  
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4 Diskussion 

Risken att Sverige inom en nära framtid blir invaderat av en stormakt kan ses som ytterst 

främmande. Vi befinner oss dock i en tid då nya typer av hot och risker är något som 

regeringar och myndigheter måste förbereda samhället inför. Risken att Sverige blir utsatt för 

ett angrepp av CBRNE-karaktär eller att en olycka inom detta område inträffar kan å andra 

sidan som studien påvisat ses som ett möjligt scenario. Detta bland annat med bakgrund av att 

CBRNE-olyckor redan inträffat i Sverige och i vår närhet. Resultatet av denna studie om 

polisens krisberedskapsarbete har visat att det från RPS håll finns tydliga riktlinjer för hur 

polisen ska arbeta den närmsta tiden för att stärka sin krisberedskapsorganisation och förmåga 

att hantera uppkomna kriser och katastrofer. Förutom dessa riklinjer finns det också en klar 

reglering och ansvarsfördelning gällande hur det svenska krishanteringssystemet i stort är 

uppbyggt. 

 

Om man ställer det resultat som RSA:n visade vad gäller polismyndigheternas 

krisledningsförmåga mot de mål som RPS stipulerat i sitt styrdokument inser man att det finns 

en hel del för myndigheterna att jobba med. Målet för krisledningsförmågan var att polisen 

innan utgången av 2010 ska ha en god förmåga att kunna upptäcka händelser som kan leda till 

kriser och vidta adekvata åtgärder för detta. Den bedömning som i resultatkapitlet 

presenterades gör gällande att polisens generella krishanteringsförmåga är god men samtidigt 

framkommer det stora variationer om man tittar på de olika delarna förutse, leda, 

kommunicera och samverka. Denna variation i myndigheternas förmåga innebär vidare att 

även om den generella förmågan är god så kan en olycka som inträffar i ”fel” myndighet få 

förödande konsekvenser om det inte finns kompetens, handlingsplaner, utrustning eller 

organisering för att möta händelsen. Hälften av myndigheterna har ingen 

omvärldsanalysfunktion och de flesta övar inte för att förbättra förmågan. Detta är något som 

rimmar illa med de mål som är satt till 2010 och man kan spekulera i om det är en 

ledningsfråga, otydlighet från RPS eller om det är ekonomiska aspekter som bidrar till att 

dessa frågor inte prioriterats upp av myndigheterna. Å andra sidan kan man tänka sig att nästa 

RSA som genomförs kommer visa på betydligt bättre siffror då respektive myndighet fått 

identifierat vissa kanske ej sedan tidigare kända brister i sin verksamhet och då också fått en 

möjlighet att åtgärda dessa. 
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Vikten av fungerande ledning verkar dock vara något som fallit väl in hos myndigheterna. 

Två av tre ledningsnivåer hamnar i den högsta skattningen och den tredje skattas som i 

huvudsak god men med vissa brister. Detta borgar för god ledning på de flesta nivåer vid en 

särskild händelse men klart är att arbetet måste fortsätta bland annat med 

övningsverksamheten och då även att dessa utvärderas och resulterar i någon form av 

handlingsplaner eller liknande.  

 

När det kommer till det mål som rör den operativa verksamheten och som gör gällande att 

polisen vid utgången av 2011 ska ha en god förmåga att när kriser inträffar aktivera resurser 

samt påbörja och genomföra åtgärder finns också en hel del att förbättra. Det framgår som 

nämnt att polisens förmåga att påbörja åtgärder förvisso är god, men samtidigt har den andra 

delen, genomföra åtgärder, fått den lägsta skattningen. Intressant är att majoriteten av 

myndigheterna inte nått upp till RPS krav att samtliga poliser i yttre tjänst ska ha genomgått 

CBRNE-grundutbildning. Här finns också stora variationer i landet och det är en skrämmande 

tanke att om det inträffar en sådan händelse kanske inte polisen kan bistå medhjälp eller 

personal bli skadade på grund av avsaknad av utbildning eller utrustning.  

 

Avslutningsvis kan man säga att det på en rad punkter i RSA:n framkommer brister i polisens 

krishanteringsförmåga. Här spelar samverkansfunktionen en otroligt viktig roll. Angränsande 

myndigheter kan om samverkan fungerar bistå varandra vid en särskild händelse med 

personal eller materiel. Även om förmågan i en specifik myndighet är att betrakta som 

bristfällig kanske en händelse ändå kan hanteras om samverkan mellan myndigheterna 

fungerar. Det här har dock sina begränsningar om det skulle inträffa en storskalig händelse 

som innebär att varje myndighet behöver sin respektive kompetens och materiel. Samtidigt 

ligger det på varje myndighets ansvar att ha säkerställt en god krishanteringsförmåga och det 

kommer visas sig hur långt myndigheterna kommit och vilken förändring som skett i 

nästkommande RSA.  
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