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Anförande av MSB:s vikarierande generaldirektör  

Camilla Asp vid Folk och försvars rikskonferens 2021 

 

Det talade ordet gäller. 

 

Bästa åhörare! 

Jag heter Camilla Asp, och är sedan knappt en vecka vikarierande generaldirektör för 

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men jag är inte helt ny i det här 

sammanhanget. Jag har varit avdelningschef vid MSB sedan flera år och har de senaste 

åren deltagit på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. 

Spännande och roligt att vara här igen i en ny roll! 

 

Läget i Sverige och världen är allvarligt. Vi ser många säkerhetspolitiska osäkerheter – 

från Kina i öster till USA i väster, och i vårt närområde finns flera möjliga spännings- 

och konfliktytor. Samtidigt pågår en global pandemi som utmanar hälsan och 

sjukvården, bromsar ekonomin och förstärker de geopolitiska trenderna. 

Vid förra årets rikskonferens hade vi precis dragit igång den första stora 

totalförsvarsövningen på 30 år. Som ansvarig för övningen på MSB såg jag framför 

mig att TFÖ skulle bli den stora händelsen 2020. Så blev det inte riktigt. Pandemin 

kom emellan, och jag kommer att återkomma till den.  

 

Men jag börjar i en annan ände. 

Riksdagens beslut strax före jul om inriktningen för totalförsvaret de kommande fem 

åren innebär att det civila försvaret kommer att stärkas och få en tydligare position 

inom totalförsvaret.  

Vi får ett nytt mål för civilt försvar som bland annat tydliggör vikten av motståndskraft 

hos befolkningen. Det väpnade angreppet är dimensionerande. Ambitionen är att det 

viktigaste i samhället ska kunna klara minst tre månader av omfattande påfrestningar, 
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inklusive strider på svenskt territorium. Det genomförs satsningar på ett antal 

samhällssektorer som är viktiga för att skapa ett robust och motståndskraftigt 

samhälle. 

Det här kommer att stärka det civila försvaret. Och den förmåga vi bygger i det civila 

försvaret kommer också att kunna vara till nytta vid fredstida kriser. Som pandemier. 

Och vi ska komma ihåg att gråzonsproblematik och hybridhot – som flera talare lyfte 

igår – i stor utsträckning hanteras av civila aktörer inom ramen för den fredstida 

krisberedskapen.  

Det gick snabbt att montera ner det civila försvaret. Men att bygga upp ett nytt, starkt 

och modernt civilt försvar kommer att ta tid. Trots resursförstärkningen är det tydligt 

att resurserna kommer att understiga de behov som finns. Vi har små marginaler inom 

de flesta verksamheter i samhället, och vi har byggt upp vad man skulle kunna kalla en 

underhållsskuld inom många samhällsviktiga verksamheter. Med det menar jag att 

robustheten är eftersatt på bredden – inom sjukvården, inom den grundläggande 

infrastrukturen, inom transportsystemet och så vidare.  

Det är därför fullt naturligt att de resursförstärkningar som riksdagen har beslutat om 

ligger på de här viktiga samhällssektorerna. De satsningarna behövs.  

Men det är också viktigt att stärka de strukturer som arbetar på tvären och som jobbar 

för att få till en sammanhållen hantering av kriser – kommunerna, länsstyrelserna, och 

på nationell nivå MSB. Och där ser det tunnare ut i inriktningsbeslutet. Här ser jag en 

risk att vi går i otakt och få en obalans i vår beredskap.  

Nu tar ett omfattande arbete vid, med utgångspunkt från inriktningsbeslutet. 

Regeringen har kommit med planeringsanvisningar till ett stort antal myndigheter. 

MSB och Försvarsmakten kommer att stödja arbetet och verka för en tydlig gemensam 

riktning för totalförsvaret. MSB kommer att ta fram planeringsinriktningar för det 

civila försvaret. Och vi kommer att stödja de civila aktörerna med metodstöd, kunskap 

och övningar. Det ska byggas förmåga och motståndskraft. 

 

Det går inte att idag prata om krisberedskap och totalförsvar utan att också säga något 

om vilka erfarenheter vi tar med oss från hanteringen av covid-19. Även om vi inte har 

något facit ännu, tänkte jag komma med tre medskick: 

 

Nummer ett: Vi behöver ha bättre stötdämpare. 

Ökad lagerhållning behövs för de allra viktigaste förnödenheterna. Lite mer slack i 

systemen. Det gäller sjukvårdsutrustning och läkemedel. Livsmedel. Redundans i el-, 

tele-, och datanäten. Med mera. 

https://www.msb.se/
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Detta kommer dock aldrig att vara mer än just stötdämpare. Kortsiktiga lösningar, inte 

lösningen på hela krisen. 

 

Nummer två är därför att vi på ett helt annat sätt än idag behöver kunna dra 

nytta av kraften och omställningsförmågan i näringslivet. 

En stor del av den samhällsviktiga verksamheten är idag privat. Transporter, telefoni, 

energi, försörjning av livsmedel, drivmedel, och så vidare.  

Men även den verksamhet som drivs i offentlig regi är beroende av näringslivet. Det 

blev tydligt redan under inledningen av coronapandemin: skyddsutrustning, läkemedel, 

medicinsk-teknisk utrustning, logistikstöd, och så vidare. 

Det skulle ha behövts enorma lager för att klara att möta alla behov under pandemin. 

Näringslivets omställningsförmåga har därför varit väldigt viktig. Och jag skulle kunna 

spetsa till det genom att säga att omställningsförmågan är den stora frågan, och lagren 

den lilla. 

Vi har sett kraften i näringslivets omställning både här i Sverige och globalt. Men vi har 

från offentlig sektor inte alltid lyckats vara en bra medspelare. Vi behöver därför få 

med näringslivet i totalförsvaret och i krisberedskapen på ett helt annat sätt än idag.  

Vi har påbörjat det arbetet. Vi jobbar med kunskapsuppbyggnad, vägledningar för 

krigsorganisering, vägledningar för planläggning, med mera – men ännu mer behövs. 

 

Medskick nummer tre är att vi behöver bli ännu bättre på att kraftsamla 

samhällets alla resurser. 

När vi pratar om krisberedskap och civilt försvar så får vi det ibland att låta som att 

samhället är väldigt resurssvagt. Jag tror att det är en felaktig utgångspunkt. Det finns 

mängder av resurser i samhället.  

Näringslivet har jag nämnt. Men även resurserna inom det offentliga. Och 

civilsamhället – de frivilliga försvarsorganisationerna och andra organisationer med 

kompetenta och engagerade medlemmar. Och alla som är beredda att engagera sig 

tillfälligt i krisen. 

För att kunna kraftsamla samhällets resurser behövs det ett sammanhållet agerande 

med tydliga gemensamma inriktningar. Tydliga strukturer och en förmåga att få till 

samordning, att mobilisera alla resurser i samma riktning. 

Här har länsstyrelserna en viktig roll regionalt. Och här har en myndighet som MSB en 

viktig roll nationellt. Vi gör mycket redan, för att åstadkomma gemensam inriktning, 

samordning och kraftsamling under kriser, men jag tror jag att vi skulle kunna 
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åstadkomma ännu mer om strukturerna var starkare och uppdraget till MSB var ännu 

tydligare. 

 

Stort tack för er uppmärksamhet! 
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