
Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  1 (54) 

 Datum 
2014-02-18 

Diarienr 
2013-1013 

 
 

 

 

 
Enheten för samverkan och ledning 
Jassin Nasr 
010-240 53 21 
jassin.nasr@msb.se 

 

  

Strategi för 
förstärkningsresurser 

Kunskapsunderlag 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  2 (54) 

 Datum 
2014-02-18 

Diarienr 
2013-1013 

 
 

 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ................................................................................ 4 

 Uppdraget ........................................................................... 4 1.1

 Strategins koppling till andra arbeten ...................................... 5 1.2

 Avgränsning ........................................................................ 7 1.3

 Centrala begrepp .................................................................. 8 1.4

1.4.1 Resurs ..................................................................................................... 8 

1.4.2 Förmåga .................................................................................................. 8 

1.4.3 Förstärkningsresurs ............................................................................... 8 

1.4.4 Resursdimensionen ................................................................................ 8 

 Strategidokumentets upplägg ................................................ 9 1.5

2. Samhällsskydd och beredskap ur ett resursperspektiv ......... 10 

 Ansvar och roller ................................................................ 10 2.1

2.1.1 Utgångspunkter .................................................................................... 10 

2.1.2 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ............................... 12 

2.1.3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ............................................... 12 

2.1.4 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap........................ 13 

2.1.5 Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap ....................................................................... 14 

2.1.6 Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – 

stärkt samverkan för ökad säkerhet .............................................................. 15 

2.1.7 Beredskap ska finnas på alla nivåer .................................................... 15 

 Förmåga och förstärkning inom resursdimensionen på olika 2.2

nivåer ..................................................................................... 17 

2.2.1 Eskaleringstanken och samtidighetsprincipen....................................17 

2.2.2 Viktiga slutsatser .................................................................................. 22 

3. Övergripande strategi och fortsatt arbete............................. 24 

 Övergripande ställningstaganden .......................................... 25 3.1

Helhetsgrepp kring det som hotar ................................................................ 25 

Samtliga nivåer inom samhällsskydd och beredskap .................................. 25 

Att bygga på befintliga förmågor................................................................... 25 

En resurs kan vara olika saker ...................................................................... 26 

Olika förmågor på olika nivåer förhåller sig till varandra ........................... 27 

En resurs kan ha flera användningsområden .............................................. 27 

Tidsförhållandena är kritiska ........................................................................ 28 

Behovet av samtidighet måste beaktas i resursplaneringen........................ 28 

 Målområden ....................................................................... 29 3.2



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  3 (54) 

 Datum 
2014-02-18 

Diarienr 
2013-1013 

 
 

 

3.2.1 Målområde 1: Att använda och dela på befintliga resurser mer 

effektivt inom samtliga nivåer i samhället före, under och efter en olycka 

eller kris. ......................................................................................................... 29 

• Utveckla de centrala myndigheternas förmåga att ge stöd ................ 31 

Centrala myndigheter ska upprätthålla förmåga att stödja regionala och 

lokala aktörer med resurser och expertis inom sitt ansvarsområde samt 

samverka med andra aktörer på central nivå. Vissa högspecialiserade 

resurser finns endast på den nationella nivån. ............................................ 31 

3.2.2 Målområde 2: Att säkerställa tillgången till kritiska produkter och 

tjänster ............................................................................................................ 33 

 Arbetsprocess .................................................................... 35 3.3

4. Risker, förmågor och utmaningar ......................................... 37 

 Riskbild ............................................................................. 37 4.1

4.1.1 Avbrott i kritiska flöden ....................................................................... 37 

4.1.2 Olyckor med personskador i hem- och fritidsmiljö............................ 37 

4.1.3 Händelser till följd av klimatförändringar .......................................... 38 

4.1.4 Händelser till följd av bristande informationssäkerhet ..................... 38 

4.1.5 Händelser med farliga ämnen ............................................................. 38 

4.1.6 Social oro och upplopp ......................................................................... 38 

4.1.7 Smittsamma sjukdomar ....................................................................... 39 

4.1.8 Antagonistiska handlingar och terrorism ........................................... 39 

4.1.9 Väpnade konflikter ............................................................................... 39 

4.1.10 Särskilt viktiga sakområden ........................................................... 39 

 Samhällets generella förmåga .............................................. 40 4.2

4.2.1 MSB:s slutsatser ................................................................................... 40 

 Länsstyrelserna och länens generella förmåga ........................ 41 4.3

4.3.1 Materiella och personella resurser ...................................................... 42 

4.3.2 Reservkraft............................................................................................ 42 

 De centrala myndigheternas generella förmåga och generell 4.4

förmåga i sektorsmyndigheternas ansvarsområden ....................... 43 

4.4.1 Krishanteringsförmåga i sektorsmyndigheternas ansvarsområden . 43 

4.4.2 Förmåga att motstå allvarliga störningar kopplat till materiella och 

personella resurser i sektorsmyndigheternas ansvarsområden .................. 44 

 Framtida utmaningar .......................................................... 44 4.5

4.5.1 Förlora inte allmänhetens förtroende ................................................. 44 

4.5.2 Ett säkert samhälle kommunicerar ..................................................... 45 

4.5.3 Den enskilde individens beredskap är grundläggande ...................... 46 

4.5.4 Det går att förebygga olyckor mer effektivt ........................................ 48 

4.5.5 Vissa verksamheter måste alltid fungera ............................................ 49 

4.5.6 Informations- och cybersäkerhet angår alla ....................................... 50 

4.5.7 Hantera beroenden av produkter och tjänster från omvärlden ........ 51 

4.5.8 Använd existerande resurser på ett bättre sätt ................................... 52 



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  4 (54) 

 Datum 
2014-02-18 

Diarienr 
2013-1013 

 
 

 

4.5.9 Gränsöverskridande utmaningar kräver mer gränsöverskridande 

samarbete ....................................................................................................... 53 

4.5.10 Utan klimatanpassning blir vi mer sårbara................................... 54 

 

1. Bakgrund 

 Uppdraget   1.1

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i 2013 års 
regleringsbrev mottagit följande uppdrag av regeringen: 
 
”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska utarbeta en strategi för 
förstärkningsresurser, som en del i samhällets totala beredskap, där 
ansvarsprincipen är utgångspunkten i arbetet. Myndigheten ska i arbetet utgå 
från den inriktning som anges i regeringens skrivelse Samhällets krisberedskap 
– stärkt samverkan för ökad säkerhet (skr. 2009/10:124, bet. 2009/10:FöU9, 
rskr. 2009/10:327). Uppdraget ska utföras i samverkan med länsstyrelserna, 
Försvarsmakten och andra berörda aktörer. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap ska redovisa arbetet till Regeringskansliet 
(Försvarsdepartementet) i anslutning till årsredovisningen” 
 
Detta dokument syftar till att tydliggöra en övergripande strategi för hur 
arbetet med förstärkningsresurser fortsatt kan bedrivas. Strategin beaktar 
samhällets samlade resurser och baseras på risker och förmågor samt 
grundprinciper för det fortsatta arbetet inom de områden som är centrala för 
strategins genomförande. MSB har avgränsat strategin på det sättet att frågor 
om förstärkningsresurser som enbart syftar till att stärka samhällets förmåga 
vid höjd beredskap inte omfattas. 
 
Målgruppen för strategin är samtliga aktörer som är verksamma inom 
samhällsskydd och beredskap, exempelvis offentliga aktörer, det privata 
näringslivet och det civila samhällets aktörer. Svaret levereras dock i första 
hand till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). 
 
Denna strategi omfattar även den tidigare strategin för förstärkningsresurser 
(MSB dnr. 2009-10825). 
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 Strategins koppling till andra arbeten 1.2

Strategin för förstärkningsresurser är en del av en helhet som sammanfattas i 
den övergripande inriktningen för samhällsskydd och beredskap1.  Inriktningen 
för samhällskydd och beredskap omfattar hela hotskalan – olyckor, kriser och 
krig – alla nivåer i samhället – lokalt, regionalt och nationellt – och alla 
berörda aktörer – den enskilde individen, offentliga aktörer, det privata 
näringslivet och det civila samhällets aktörer.  

Strategin för förstärkningsresurser avgränsar sig dock till att behandla enbart 
förstärkningsresurser i samband med olyckor och kriser. 

MSB som myndighet kommer att tillämpa inriktningen i sitt arbete med att ta 
fram strategier, handlingsplaner m.m. för olika delområden av samhällsskydd 
och beredskap. Den övergripande inriktningen kommer därmed, bland mycket 
annat, också att påverka inriktningen för fördelningen av medel från anslag 2:4 
vilket påverkar utvecklingen av arbetet. 

 

För att skydda samhällets skyddsvärden krävs förmåga att i möjligaste mån se 
till att olyckor, kriser eller krig inte uppstår, men även förmåga att begränsa de 
negativa konsekvenserna av sådana händelser om de väl uppstår. Detta kan 
formuleras som två övergripande uppgifter eller förmågor: 

• Förebygga olyckor, kriser och krig – Det finns en förmåga i 
samhället att förebygga uppkomsten av händelser som ger 

                   
1 MSB (2013) Övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, MSB 
Dnr. 2012-3618 
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skadeverkningar och kan karakteriseras som olycka, kris eller krig.  
I förmågan ingår att kunna motstå allvarliga påfrestningar och 
störningar. 

• Hantera olyckor, kriser och krig – Det finns en förmåga i 
samhället att genom planering och andra förberedelser påbörja, eller 
medverka i, hanteringen av en olycka, kris eller krig och genomföra 
åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det 
inträffade, samt i möjligaste mån återställa skadade strukturer eller 
individer till ett normaltillstånd. Förmåga ska också finnas att kunna 
samarbeta med,ge stöd till och mottaga stöd från aktörer i andra 
länder. 

Det förebyggande arbetet fokuserar på att utifrån analys och vunna lärdomar 
skapa ett säkrare samhälle. När det förebyggande arbetet fungerar som bäst 
försvinner sårbarheter. I ett sådant idealfall försvinner också risken för att 
händelser med skadeverkningar överhuvudtaget ska inträffa. Det hanterande 
arbetet tar vid där det förebyggande inte är tillämpligt eller inte räcker till. 
Fokus för det hanterande arbetet är på förutsättningarna för de ”aktiva” val 
som aktörer behöver göra vid en nära förestående eller inträffad olycka, kris 
eller krig i syfte att begränsa händelsens negativa konsekvenser.   

Konkreta åtgärder för att förebygga och hantera olyckor, kriser eller krig kan 
relateras till olika begreppsliga ”fack” eller dimensioner. Dessa dimensioner är 
närvarande i alla skeden av det förebyggande och hanterande arbetet. 
Dimensionerna överlappar till viss del varandra, men var och en har ett särskilt 
fokus (kursiverat):  

• Ledarskap och ledning – Handlar om de beslut som tas och 
genomförs i en hierarkiskt uppbyggd struktur för att åstadkomma 
inriktning och samordning för att förebygga och hantera olyckor, kriser 
och krig. Ledarskap och ledning kan utövas genom den ordinarie 
verksamhetens befintliga strukturer eller i mer tillfälliga strukturer. 

• Samverkan – Fokuserar på de aktörsgemensamma lösningar som 
krävs för att åstadkomma inriktning och samordning för att förebygga 
och hantera olyckor, kriser och krig. Samverkan kan utövas genom den 
ordinarie verksamhetens befintliga strukturer eller i mer tillfälliga 
strukturer. 

• Kommunikation – Handlar om kommunikation mellan de aktörer 
som har ansvar för en viss verksamhet och de aktörer (framförallt 
allmänhet) som blir eller riskerar att bli direkt eller indirekt drabbade 
vid en olycka, kris eller krig.  

• Kunskap – Handlar om att olika aktörer har nödvändig kompetens 
och kan ta till sig av, skapa och upprätthålla kunskap för att förebygga 
eller hantera olyckor, kriser och krig.  
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• Resurser – Omfattar resurser som måste finnas tillgängliga för att 
motstå en störning eller påfrestning, eller resurser som måste tillföras, 
skickas eller förmedlas för att hantera en olycka, kris eller krig. 

Strategin för förstärkningsresurser greppar och utvecklar den sistnämnda 
dimensionen, resurser, med målet att ytterligare detaljera, utveckla och 
prioritera inom dimensionen.2 

Resursbegreppet kan, som nämns i beskrivningen ovan, delas isär i resurser 
som: 

• måste finnas tillgängliga för att motstå en störning eller påfrestning (en 
aktörs grundförmåga inom dimensionen) 

och 

• resurser som måste tillföras, skickas eller förmedlas för att hantera en 
olycka, kris eller krig (det som i egentlig mening kan benämnas 
förstärkningsresurser) 

Resursdimensionen kan ses både som en egen dimension, åtskild från de övriga 
förmågedimensionerna, men även som utsträckt över de övriga dimensionerna. 
Då inbegriper den de resurser som krävs för att möjliggöra förmåga inom de 
andra, till exempel resurser som behövs för en effektiv kommunikation samt 
resurser som kan förstärka kommunikationsförmågan när aktörens 
grundförmåga inte räcker för att hantera en olycka, kris eller krig.  

Ofta utgör de resurser som måste finnas tillgängliga för att en aktör ska kunna 
motstå en störning eller påfrestning potentiella förstärkningsresurser för en 
annan aktör. Förstärkningen kan inbegripa dels tillförandet av resurser som 
ger en aktör nya förmågor (till exempel indikeringsutrustning inom CBRNe3-
området eller helikopterresurser) eller förstärker en aktörs uthållighet eller 
effektivitet i sitt hanterande av en inträffad händelse.  

Utifrån detta finns en viss poäng att i det här sammanhanget betrakta resurser 
och förstärkningsresurser som två olika sätt att se på en och samma företeelse, 
beroende på om man själv innehar resursen eller om den återfinns hos en 
samverkansaktör. 

 Avgränsning 1.3

Strategin för förstärkningsresurser lägger grunden till ett framtida 
sammanhållet arbete inom resursdimensionen. På grund av detta pekar inte 

                   
2 MSB (2013) Övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, MSB 
Dnr. 2012-3618 
3 Kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära ämnen och explosiver 
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dokumentet ut några aktörer, tidsramar eller resurser för genomförande av de 
föreslagna åtgärderna.  

Eftersom hanterandet av resurser (och i förlängningen förstärkningsresurser) 
under höjd beredskap ingår i en kontext skild från hanterandet vid olycka och 
kris, och i mångt och mycket kan anses vara en disciplin i sig själv, avgränsar 
sig strategin till att inte behandla förstärkningsresurser under höjd beredskap. 

 Centrala begrepp 1.4

1.4.1 Resurs 

Med resurs menas tillgångar av fysisk karaktär (exempelvis personella eller 
materiella) eller icke-fysisk karaktär (exempelvis expertis) som måste finnas 
tillgängliga för att förebygga eller hantera olyckor och kriser. 

1.4.2 Förmåga 

Förmåga definieras som den potential aktörer, ett system eller individer har att 
förebygga eller hantera olyckor och kriser.4 Aktörers förmåga att förebygga 
eller hantera är avhängig, bland annat, aktörernas tillgång till resurser. De 
ordinarie resurser som aktörer själv förfogar över utgör en del i aktörernas 
grundförmåga. En förstärkningsresurs skapar en utökad förmåga hos 
aktörerna. 

1.4.3 Förstärkningsresurs 

En förstärkningsresurs är ett element som ökar styrkan, uthålligheten eller 
effektiviteten i arbetet med att hantera och minimera konsekvenserna av 
olyckor, kriser och krig. Det kan handla om att förstärka eller stödja aktörer 
med expertis, speciell materiel, tillgång till olika system eller att öka mängden 
personella resurser. Förstärkningsresursen kan syfta till att förstärka eller 
utöka en eller flera förmågor hos aktörer, eller stärka aktörers uthållighet. 

En förstärkningsresurs ska särskiljas från aktörers grundförmåga att hantera 
olyckor och kriser, men en aktörs grundförmåga kan mycket väl utgöra en 
förstärkningsresurs åt en annan aktör. 

1.4.4 Resursdimensionen 

Med begreppet ”resursdimensionen” menas en av de fem dimensioner som 
enligt den övergripande inriktningen för samhällsskydd och beredskap5 utgör 
den förmåga som ska skapas hos de aktörer som ska agera. Dimensionen 
omfattar resurser som måste finnas tillgängliga för att motstå en störning eller 

                   
4 För ytterligare resonemang kring förmågan att förebygga och hantera se 1.2 ”Strategins 
koppling till andra arbeten” 
5 MSB (2013) Övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, MSB 
Dnr. 2012-3618 
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påfrestning, eller resurser som måste tillföras, skickas eller förmedlas för att 
hantera en olycka eller en kris. 

 Strategidokumentets upplägg 1.5

Strategin utgörs av en sammanfattad strategi, ett kunskapsunderlag i 3 kapitel 
och en bilaga. 

Den sammanfattade strategin är en beskrivning av den föreslagna strategin för 
förstärkningsresurser och utgör MSB:s svar på det givna regeringsuppdraget. 

Kunskapsunderlaget är en bakgrundsbeskrivning och utveckling av de 
resonemang som ligger till grund för den sammanfattade strategin. 

Kapitel 1 är en bakgrundsbeskrivning kring uppdraget och illustrerar strategins 
roll i relation till andra relevanta dokument på området i syfte att underlätta 
uppfattandet av en helhetsbild och vilken roll strategin har i denna helhetsbild. 

Kapitel 2 är en beskrivning av resursdimensionens särskilda förutsättningar 
kopplat till aktörers ansvar och roller, grundförmåga, ett normativt 
resonemang kring hur förstärkning inom resursdimensionen bör ske och de 
systemiska effekter som kan skönjas. Kapitlet syftar till att illustrera 
förutsättningar för resursuppbyggande och förstärkning inom samhällsskydd 
och beredskap. 

Kapitel 3 binder samman tidigare kapitel och drar slutsatser inför det fortsatta 
arbetet inom resursdimensionen. Kapitlet slår fast ett antal grundläggande 
principer för arbetet samt för fram målområden för det strategiska arbetet. Ett 
förslag på övergripande arbetsmetod för kommande utvecklingsarbete, 
uppdatering och komplettering av strategin tas också upp. Kapitlet syftar till att 
påvisa vilka områden som behöver belysas, men inte av vem eller med vilka 
resurser. 

Bilaga 1 redogör för den hotbild och den förmåga som finns kopplat till 
samhällsskydd och beredskap idag samt vilka utmaningar som kan ses i ett 
längre tidsperspektiv. Kapitlet syftar till att illustrera de behov som kan utläsas 
inom resursdimensionen. 
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2. Samhällsskydd och 
beredskap ur ett 
resursperspektiv 

 Ansvar och roller 2.1

2.1.1 Utgångspunkter 

Resursdimensionen inom samhällsskydd och beredskap utgör ett system av 
aktörer med olika resurser, roller och förutsättningar. Som alla system 
påverkar detta systems beskaffenhet de ingående nyttomaximerande aktörerna 
genom incentiv, strukturer och beroenden. 

Regeringen menar att ansvars-, närhets- och likhetsprinciperna bör gälla för att 
uppnå en helhetssyn vid arbetet med samhällsskydd och beredskap.6 
Principerna relaterar framförallt till behovet att förebygga och hantera kriser, 
men har även relevans för arbetet med skydd mot olyckor. Principerna spelar 
en viktig roll för arbetet. 

Utöver dessa principer bör även den solidaritet som uttrycks i olika 
internationella sammanhang lyftas fram och i ett flertal internationella avtal 
som relaterar till samhällsskydd och beredskap – t.ex. inom Norden och inom 
EU – finns skrivningar om att parterna vid behov ska bistå varandra med 
resurser. Den för området kanske mest kända skrivningen i detta sammanhang 
är den solidaritetsklausul som finns med i Lissabonfördraget som trädde i kraft 
2009 och som gäller inom EU. Klausulen gäller i exceptionella fall, efter det att 
befintliga resurser och instrument på nationell nivå och EU-nivå prövats och 
bedömts otillräckliga. Det finns liknande solidaritetsförklaringar inom det 
nordiska samarbetet.7 

Principerna för arbetet med samhällsskydd och beredskap kan utvecklas på 
följande sätt:  

• Ansvarsprincipen innebär att aktörerna inom samhällsskydd och 
beredskap själva har ett ansvar. Den som har ansvar för en verksamhet 
under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. 
Aktörerna använder ofta andra termer för att beskriva verksamheten, 
som trygghet och säkerhet, krisberedskap, eller en säker sjukvård. Allt 
detta bidrar till ett säkert samhälle i en föränderlig värld, och bekostas 
av aktörerna själva. Ansvaret innebär att alla aktörer har ett ansvar för 
att initiera och bedriva tvärsektoriell samverkan. 

                   
6 Prop. 2001/02:10, Fortsatt förnyelse av totalförsvaret, s. 76-77. 
7 MSB (2013) Övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, MSB 
Dnr. 2012-3618 
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• Närhetsprincipen innebär att den aktör som befinner sig närmast 
händelsen, är närmast berörd och ansvarig, ska arbeta med att 
förebygga och hantera den. Oftast befinner sig flera aktörer nära 
händelsen, vilket gör att gränsdragningar är svåra att göra. Detta 
innebär att de rekommendationer som görs måste kunna tas om hand, 
och helst förankras, på olika nivåer i samhället, från den enskilde till 
internationella beslutsstrukturer. 

• Likhetsprincipen innebär att strukturer för att (förebygga och) 
hantera händelser ska bygga på och i möjligaste mån likna de 
strukturer som används i vardagen. Särskilt anpassade strukturer för 
olika händelser samt beroenden av specialistkompetens bör undvikas. 
Den vanliga organisationen ska vara flexibel nog för att kunna skalas 
upp för att arbeta med samhällsskydd och beredskap före, under och 
efter en händelse. God samverkan i vardagen är avgörande för god 
samverkan vid olyckor och krishändelser. 

• Den solidaritet som uttrycks i EU:s fördrag och i olika internationella 
sammanhang innebär förväntningar på bistånd till och bistånd från 
andra länder vid en kris. Detta påverkar vilka resurser länderna väljer 
att ha inför eller vid olika händelser. 

Utöver vad som specificeras i lagstiftning är ansvars-, likhets-, närhets- och 
solidaritetsprinciperna grundläggande för dels hur aktörerna ska arbeta inom 
samhällsskydd och beredskap, dels vilka aktörer som är berörda. Aktörerna 
inkluderar: 

• Den offentliga förvaltningen – Omfattar kommuner, landsting, 
länsstyrelser och centrala myndigheter, inklusive universitet och 
högskolor, samt motsvarande organ på EU-nivå.  

• Näringslivet – Omfattar alla privata aktörer som har ett ansvar för 
den egna verksamheten, t.ex. avseende en säker arbetsmiljö och skydd 
vid farlig verksamhet, och/eller har resurser som kan bidra till att 
förebygga eller hantera olika typer av händelser. 

• Det civila samhället – Inbegriper frivilligorganisationer och andra 
ideella föreningar, inklusive tankesmedjor. 

• Den enskilde individen – Handlar om den enskilde och vad den 
utifrån sina förutsättningar kan göra för att förebygga och hantera 
olyckor, kriser och krig.  
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Aktörerna befinner sig på olika ansvarsnivåer i samhället: lokal, regional, 
nationell, EU8 och internationell nivå.9 

Ur ett ansvarsnivåperspektiv är Sveriges system för samhällsskydd och 
beredskap ett bottentungt system, med huvuddelen av systemets förmåga 
kopplad till kommuner och förmågor på den lokala nivån. Systemet beskrivs 
utöver ovanstående principer och aktörer, utifrån ett antal olika källor: 
 

2.1.2 Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap 

Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samt åtföljande 
förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beskriver skyldigheten 
hos kommuner och landsting att analysera sina risker samt fastställa planer för 
att hantera dessa risker. 

Utöver detta har landsting och kommuner ansvar för att hanterandet av 
extraordinära händelser i fredstid samt att information samordnas. Under höjd 
beredskap kvarstår landstingets och kommunens samordningsansvar enligt 
ovan, dessutom ska kommunen och landstinget leda sina respektive delar av 
det civila försvaret. Landstingen ska även fortsatt erbjuda sjukvård under höjd 
beredskap. 

Syftet med LEH är att minska sårbarheterna i kommuner och landsting, ge 
dem en god förmåga att hantera extraordinära händelser i fredstid och att 
därigenom uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 

2.1.3 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor  

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt åtföljande förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor reglerar ansvar och skyldigheter för 
räddningstjänst på statlig och kommunal nivå. 

Räddningstjänst är de räddningsinsatser som kommuner och vissa statliga 
myndigheter ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för 
att hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Lagen är en 
sektorslagstiftning som i sammanhanget krisberedskap och höjd beredskap 
existerar sida vid sida med exempelvis polislagen (1984:387), hälso- och 
sjukvårdslagen(1982:763) eller socialtjänstlagen (2001-453). 

                   
8 Den nationella nivån tar beslut i enlighet med lagstiftning på EU-nivå. Detta 
omfattar i praktiken särskilt vissa politikområden, t.ex. handelspolitik, men gäller i 
princip för alla politikområden.  
9 MSB (2013) Övergripande inriktning för området samhällsskydd och beredskap, MSB 
Dnr. 2012-3618 
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En kommun ansvarar för all räddningstjänst inom kommunen med ett fåtal 
undantag. Dessa undantag är fjällräddningstjänst (där vissa polismyndigheter 
ansvarar10), flygräddningstjänst (där Sjöfartsverket ansvarar), 
sjöräddningstjänst (Sjöfartsverket), efterforskning av försvunna personer i 
andra fall (polismyndigheterna), miljöräddningstjänst till sjöss 
(Kustbevakningen) samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och 
sanering (länsstyrelse i respektive län). Utöver detta fastslås även att 
kommuner ska ta tillvara möjligheten att nyttja andra kommuners resurser för 
räddningstjänst. 

Om en räddningsinsats berör mer än en kommuns område, och 
räddningsledarna från berörda kommuner inte själva kommit överens om vem 
som leder insatsen, får aktuell(a) länsstyrelse(r) utse räddningsledare. Om 
räddningsinsatsen anses så omfattande till sin storlek och utbredning i tid att 
en eller flera kommuner inte klarar av att hantera exempelvis ledningsförmåga 
eller uthållighet kopplat till kommunens räddningstjänstansvar kan en 
länsstyrelse (eller efter särskilt regeringsbeslut en annan myndighet) överta 
kommunens ansvar för räddningstjänst. Värt att notera i sammanhanget är att 
detta inte åsyftar enbart den pågående insatsen utan ansvaret för kommunens 
räddningstjänst som helhet. 

2.1.4 Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

Lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap samt åtföljande 
förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap beskriver 
totalförsvaret och begreppet höjd beredskap samt syftar i förordningens fall till 
att statliga myndigheter, genom sin verksamhet, ska minska sårbarheten i 
samhället under både fredstida krissituationer och under krig, krigsfara eller 
krig i närområdet. 

Krisberedskap definieras brett som förmågan att genom utbildning, övning och 
andra åtgärder, samt genom den organisation och de strukturer som skapas 
före, under och efter en kris, förebygga, motstå och hantera krissituationer. 

På lokal nivå är det geografiska områdesansvaret klart utlagt på kommunerna. 
Länsstyrelserna pekas ut som sammanhållande aktör mellan aktörer på lokal 
nivå och nationell nivå samt ska verka för att nödvändig samverkan inom och 
utanför länet sker. I en krissituation ska länsstyrelsen verka för samordning 
mellan aktörer och mellan lokal och nationell nivå. 

Vissa utpekade myndigheter ska ha en tjänsteman i beredskap (TIB) med 
uppgift att upptäcka, verifiera och larma vid allvarliga kriser. 

                   
10 De regionala polismyndigheterna planeras vid årsskiftet 2014/2015 slås ihop till en 
myndighet. 
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Ett antal myndigheter med särskilt ansvar för att planera och vidta 
förberedelser för att skapa förmåga och hantera en kris och för att förebygga 
sårbarheter och motstå hot och risker pekas ut för att särskilt samverka med 
länsstyrelserna. 

Samma myndigheter har också ett ansvar att i sin verksamhet beakta 
totalförsvarets krav och planera för detta i samverkan med de statliga 
myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare som 
är berörda. Myndigheterna ska bland annat planera för att kunna anpassa 
verksamheten till en förändrad säkerhetspolitisk situation och genomföra 
omvärldsbevakning och risk- och sårbarhetsanalyser samt de 
utvecklingsinsatser som krävs för att myndigheten i fråga ska klara sina 
uppgifter vid höjd beredskap. 

2.1.5 Förordning (2008:1002) med instruktion för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap detaljerar att MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar i den utsträckning inte någon annan myndighet 
har ansvaret. 

Myndigheten ska identifiera och analysera sådana risker och hot i samhället 
som kan anses vara särskilt allvarliga och planera åtgärder som bör vidtas. 
Dessutom ska myndigheten samordna och utveckla verksamheten inom 
räddningstjänst (kommunal och statlig) samt i fråga om olycks- och 
skadeförberedande åtgärder. 

Nationellt ska myndigheten ha förmågan att bistå med stödresurser i samband 
med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen av berörda 
myndigheters åtgärder vid kris. Vilka stödresurser som åsyftas, definieras inte 
vidare och kan anses möjliga att definieras av myndigheten själv, både till 
omfattning och avseende bestämmelser kopplade användning.  

Myndigheten ska se till att berörda aktörer vid kris får tillfälle att samordna sin 
krishantering, samordna information till allmänhet och media, effektivt 
använda samhällets samlade resurser och internationella förstärkningsresurser 
samt samordna stöd beträffande information och lägesbild till centrala, 
regionala och lokala organ. 

Internationellt har myndigheten mer operativt mandat kopplat till räddnings- 
och katastrofinsatser i andra länder, biståndsinsatser stödjande andra länder 
och i ett inledningsskede stödja utlandsmyndigheter och nödställda som har 
sin hemvist i Sverige vid allvarliga olyckor eller katastrofer. 

Utöver detta ska myndigheten, om inte annat följer av särskilda föreskrifter, i 
frågor som har betydelse för avvägning av samhällets resurser mellan civila och 
militära behov, företräda det civila försvaret på central nivå. Dessutom ska 
MSB se till att nödvändiga åtgärder vidtas inom området befolkningsskydd.  
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2.1.6 Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets 
krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet 

Regeringen fastslår att ansvarsprincipen bör vara utgångspunkten för en 
strategi för förstärkningsresurser. Vidare bör behoven av förstärkningsresurser 
förtydligas bland annat genom arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. 
Förmågan att nyttja det frivilliga engagemanget samt Sveriges förmåga att ta 
emot internationellt stöd bör utvecklas. 

Regeringens skrivelse redogör vidare för hur arbetet med samhällets 
krisberedskap bör utvecklas. Utgångspunkten i krisberedskapsarbetet är 
ansvarsprincipen som i sin utökade form även innebär ett ansvar att samverka 
med andra berörda aktörer. 

I första hand bör kriser hanteras på lokal nivå av kommunerna, därefter på 
regional nivå av länsstyrelserna och först därefter med stöd av centrala 
myndigheter. EU och andra samarbeten bilateralt, regionalt och internationellt 
kan sägas utgöra den fjärde nivån för krishantering.  

Det är dessutom viktigt att så långt som möjligt tydliggöra vad som är 
individens ansvar och vad som är samhällets ansvar. Ansvarsprincipen 
betonas. 

2.1.7 Beredskap ska finnas på alla nivåer 

Grunden i samhällets beredskap är att den enskilde själv i möjligaste mån 
skyddar sig och sin egendom. Inom samhällsskydd och beredskap betonas att 
den enskilde individen har ett ansvar för sin egen säkerhet. Enskilda 
organisationer – vare sig det handlar om företag eller ideella organisationer – 
har motsvarande ansvar. Detta ligger i linje med ansvarsprincipen.  
 
Individen kan komma att spela en allt viktigare roll när det gäller att förebygga 
och hantera framtida olyckor, kriser och krig. När det gäller olyckor inträder 
det allmännas ansvar att genomföra en räddningsinsats först när den enskilde 
inte själv eller med hjälp av någon annan kan ingripa samtidigt som kriterierna 
för räddningstjänst föreligger11. Arbetet inom samhällsskydd och beredskap bör 
ta höjd för denna utveckling och i förekommande fall verka för att den enskilde 
individen förstår och därmed tar ett sådant utökat ansvar. 
 
Generellt sett är det den enskilde och kommunerna som ansvarar för att vidta 
förberedande åtgärder kopplat till olyckor och kriser samt att hantera 
konsekvenser av olyckor och kriser på lokal nivå. Kommunen ska så långt som 
möjligt ha beredskap för sina risker.   

                   
11 1 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor; ”om det är motiverat utifrån 
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för 
insatsen och omständigheterna i övrigt” 
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Kommunerna sätter själva ambitionsnivån för sin beredskap och vad de 
därmed ska klara av att hantera avseende kris- och olyckstyper, storlek på 
händelser, antal samtidiga händelser med mera. Målet är att kommunerna så 
långt det är möjligt, själva och i samverkan, ska kunna hantera sina risker, utan 
stöd från staten, vilket ger vid handen att kommunerna behöver skaffa sig 
utrustning och kompetens för detta. 
 
För riktigt stora, komplexa eller mycket sällan förekommande händelser, där 
kommunerna inte rimligen kan hålla tillräcklig beredskap och förmåga på egen 
hand, förväntas de samverka inom regionen, exempelvis med andra 
kommuner. Det är av stor vikt att samverkan sker redan när planering för 
insatser genomförs. Resurser som kommunen inte själv har och inte har 
möjlighet att införskaffa, behöver inventeras och alternativ tillgång till sådana 
resurser måste planeras, exempelvis genom samverkansavtal med andra 
kommuner eller privata aktörer samt genom nyttjandet av frivilliga 
förstärkningsresurser. 
 
Länsstyrelsen är en viktig aktör i systemet för samhällsskydd och beredskap 
och är geografiskt områdesansvarig myndighet avseende krisberedskap. 
Därmed har de en viktig roll som sammanhållande länk inom och mellan län 
vid allvarliga olyckor och kriser, då de förväntas stödja och verka för 
samordning av kommuner och andra aktörer. 
 
Länsstyrelsen kan då det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal 
räddningstjänst, ta över ansvaret för räddningstjänst i de kommuner som 
berörs av insatserna. Länsstyrelsen ska avseende krisberedskap vara 
sammanhållande inom sitt geografiska område och före, under och efter en kris 
verka för samordning och gemensam inriktning av de åtgärder som behöver 
vidtas. Under en kris ska länsstyrelsen verka för att samordna verksamhet 
mellan kommuner, landsting och myndigheter. Ett exempel kan vara att genom 
samverkan stödja prioriteringen av hur resurser ska fördelas i de fall flera 
kommuner samtidigt efterfrågar dem samt upprätthålla kontakter med 
närliggande län rörande resursfrågor. Länsstyrelsen kan också, efter beslut av 
regeringen, få mandat att prioritera och inrikta statliga och internationella 
resurser som ställs till förfogande.  
 
Länsstyrelsen har också en viktig roll att verka för en god krisberedskap i 
kommunerna genom sitt tillsynsansvar över kommunernas efterlevnad av 
lagen om skydd mot olyckor12 samt genom uppföljningen av kommunernas 
tillämpning av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser.13 

                   
12 5 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
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Staten har ansvar för åtgärder som i allmänhet inte kan hänföras till en 
bestämd kommuns område eller om det fordras personal eller utrustning som 
en enskild kommun inte rimligen kan anskaffa. Inom ramen för fördelningen 
av ansvaret för hanterandet av olyckor och kriser finns dock händelser som 
kommunerna rimligen inte själva kan ha beredskap för, men för vilka staten 
ändå vill att det ska finnas en beredskap. 
 
Det kan också vara skäligt med statligt stöd vid extremt sällsynta och komplexa 
händelser, situationer där flera utdragna händelser pågår samtidigt och 
regionens resurser inte räcker till, situationer där samhällsviktig verksamhet är 
hotad samt inför särskilda evenemang där en förhöjd hotbild föreligger.  
 
Likväl som att det inte är skäligt att varje enskild kommun har beredskap för 
varje tänkbart scenario, är det inte heller rimligt att Sverige som land ska 
kunna ha beredskap för alla typer av extrema händelser. Situationer kan uppstå 
när nationella resurser inte är tillräckliga efter en större händelse och det 
därför blir nödvändigt att efterfråga internationell hjälp. Genom exempelvis 
samarbeten inom Norden och EU har Sverige åtagit sig att stödja andra, men 
har även möjligheten att ta emot stöd vid behov. 
 
 

 Förmåga och förstärkning inom 2.2
resursdimensionen på olika nivåer 

2.2.1 Eskaleringstanken och samtidighetsprincipen14 

Det svenska systemet för samhällsskydd och beredskap är ett decentraliserat 
system som bygger sin styrka på att responsen gentemot en olycka eller en kris 
påbörjas närmast den inträffade händelsen. Huvuddelen av resurserna finns 
därför närmast det inträffade, på den lokala nivån, medan resurser på 
överliggande nivåer kan förstärka förmågan hos de hanterande aktörerna, men 
bör utifrån ett normativt perspektiv göra det först efter att resurserna på de 
underliggande nivåerna aktiverats.  

Ett vanligt sätt att tala om hur större händelser utvecklas är att de ”växer” eller 
eskalerar inom systemet och därmed engagerar allt fler aktörer. Det finns även 
en underliggande subsidiaritetstanke i systemet, vilket ger vid handen att den 
lokala nivån, ibland i samverkan med närliggande aktörer (den regionala 
nivån) med tillgängliga resurser ska kunna hantera den stora merparten av alla 
händelser som kan inträffa. Detta kan sägas utgöra en eskaleringstanke 
kopplad till hanteringen av olyckor och kriser. 

                                               
13 54 § förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion 
14 Resonemang kring samtidighetsprincipen har lyfts ur pågående arbete i Projekt ledning 
och samverkan, delprojekt 1 – Övergripande riktlinjer, MSB, 2013 
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I takt med att samhällets kommunikationer blir både snabbare och mer 
utbredda riskerar eskaleringstanken att bli missvisande. Samhället utvecklas 
mot fler ömsesidiga beroenden mellan aktörer och mot allt tätare kopplingar i 
dessa beroenden. Ett järnvägsstopp, elnätsbortfall eller telekommunikations-
störning får idag omedelbara konsekvenser långt bort, konsekvenser som är 
svårare att överblicka och som kräver aktivitet hos fler aktörer jämfört med 
tidigare. Resultatet är att många aktörer på flera nivåer tvingas ”dra igång” 
samtidigt istället för att gradvis involveras. Tidig förvarning och större 
samhällsstörningar engagerar dessutom fler aktörer jämfört med tidigare, 
enligt fördelat beslutsfattande och den utökade ansvarsprincipen. Den 
utvecklingen gör att närhetsprincipens innebörd, att hantering ska ske där den 
inträffar och av de som är närmast berörda, behöver kompletteras. Slutsatsen 
av detta leder till samtidighetsprincipen. 
 
Ageranden måste ske med en samtidighet utifrån aktörens egen uppgift, dels 
horisontellt mellan olika aktörer, dels neråt i systemet, i den mån aktören är 
kopplad till ett eller flera ansvarsområden, dels uppåt för att återkoppla 
styrning, uppdrag och inriktning. 
 
Att alla nivåer går igång på tidiga förvarningar är en förutsättning för att klara 
de större händelserna. Det innefattar att följa och ha en bra 
lägesbild/lägesbildsuppfattning om händelseutveckling, förmågebrister i 
samhällets samordnade förmågor och kommunikation till allmänhet och media 
samt se till att samordnad effektiv krishantering sker, särskilt gäller det 
centrala myndigheter, regeringskansliet och regeringen. Det finns också en klar 
koppling till det geografiska områdesansvaret hos kommunerna, 
länsstyrelserna och regeringen. 
 
Den bild som framträder pekar på att resurser och förstärkningsresurser måste 
utformas utifrån en analys av vilka förmågor de tillför och hur tillskapandet av 
resursen förhåller sig till systemets skyldigheter enligt närhets- och 
ansvarsprincipen. Resursuppbyggnad av det här slaget påverkar inte bara 
samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser i ett närtidsperspektiv, utan 
även samhällets förmåga i ett strategiskt perspektiv.  
 
Både eskaleringstanken och samtidighetsprincipen kräver noga övervägande 
när de tillämpas som grundtankar inom resursdimensionen. Risken med 
eskaleringstanken är att aktörer som enligt den utvidgade ansvarsprincipen är 
ålagda att bidra till tvärsektoriell samverkan överväger att vänta med att 
initiera sitt arbete tills det står klart att underliggande nivå inte klarar av att 
hantera händelsen. Risken med en alltför utpräglad samtidighet är att resurser, 
i ett strategiskt perspektiv, i allt större utsträckning flyttas från platsen där 
händelsen inträffar och de som är närmast berörda. Dessa två effekter måste 
vägas mot varandra i arbetet inom resursdimensionen. 
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Ovanstående bild beskriver förmåga inom resursdimensionen när den läggs 
över samhällets nivåer och aktörer (de som ska agera) samt kopplas till 
hotbilden (olyckor och kriser). 

Förmågemodellen består i grund utav fyra kolumner, två axlar och en 
förmågenivå i form av en röd pil. Varje kolumn representerar en nivå i 
samhället; lokal, regional, nationell samt nationell nivå förstärkt av den 
internationella nivån. Den vågräta axeln representerar en successiv ökning av 
samhällets insatta resurser gentemot något inträffat i syfte att hantera 
händelser som hotar skyddsvärdena inom samhällsskydd och beredskap och 
utgör samtidigt en tänkt tidsaxel där resurser på nivåer närmre vänsterkanten 
på linjen sätts in tidigare än resurser på nivåer närmast högerkanten.  

Den lodräta axeln representerar samtliga händelser som kan inträffa och hotar 
det som ska skyddas, på en skala där de vanligast förekommande händelserna 
ligger närmast botten och de mer sällan förekommande händelserna ligger 
närmast toppen.  

Den röda pilen är en indikation på förmåga inom resursdimensionen, där lokal 
nivå tillsammans med den regionala nivån bör ha resurser för att kunna 
hantera den stora huvuddelen av händelser som kan inträffa och där den 
lokala, regionala och nationella nivån (i sig själv och med hjälp av resurser på 
den internationella nivån) tillsammans bör sträva efter att inneha resurser för 
att kunna hantera resterande del. Viktigt att poängtera är också de 
gränssamarbeten som kommuner och landsting inlett i gränsregioner. Kopplat 
till förmågemodellen inom resursdimensionen är dessa specialfall av 
samarbeten inom en region. 
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I förmågemodellens kolumner finns samhällets aktörer fördelade. De resurser 
och aktörer som återfinns i en underliggande nivå utgör en delmängd i en 
högre nivås resurser, exempelvis utgör aktörerna och resurserna på lokal nivå 
en delmängd av den regionala nivåns aktörer och resurser: 

• Den enskilde utgör grunden för förmågan inom samhällsskydd och 
beredskap, och har därmed resurser för att möta en händelse. Detta är 
den enskilde medborgaren som utifrån sina förutsättningar gör vad hon 
eller han kan för att hantera olyckor och kriser. Den enskilde sorteras i 
den övergripande inriktningen in i kategorin ”den enskilde individen”. 

• Kommunen är en del av den offentliga förvaltningen och har ansvar 
att genomföra räddningsinsatser inom sina gränser, ha en god förmåga 
att hantera krissituationer i fred och ha en grundläggande förmåga till 
civilt försvar. Kommunen sorteras i den övergripande inriktningen in i 
kategorin ”den offentliga förvaltningen”. 

• Landstingen är aktörer som existerar regionalt men agerar med sin 
förmåga lokalt. Varje landsting ska erbjuda en god hälso- och sjukvård 
åt dem som är bosatta i landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka 
för en god hälsa hos hela befolkningen. Landstingen ska även ha en god 
förmåga att hantera krissituationer i fred och ha en grundläggande 
förmåga till civilt försvar. Landstingen sorteras i den övergripande 
inriktningen in i kategorin ”den offentliga förvaltningen”. 

• Polisen är en aktör som existerar regionalt men agerar med sin 
förmåga lokalt. Som ett led i samhällets verksamhet att främja rättvisa 
och trygghet ska polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän 
ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och 
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annan hjälp. Polisen har även ansvar för att genomföra vissa typer av 
räddningsinsatser. Råder krig är polisman försvarspliktig och deltar i 
rikets försvar. De regionala polismyndigheterna planeras vid årsskiftet 
2014/2015 slås ihop till en myndighet. Polisen sorteras i den 
övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga förvaltningen”. 

• Försvarsmakten är en nationell aktör som även agerar regionalt 
genom regionala staber. Försvarsmakten ska kunna försvara Sverige 
och främja svensk säkerhet genom insatser nationellt och 
internationellt och ska med myndighetens befintliga förmåga och 
resurser kunna lämna stöd till civil verksamhet. Försvarsmakten 
sorteras i den övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga 
förvaltningen”. 

• Det civila samhället utgörs av frivilligorganisationer (däribland de 
frivilliga försvarsorganisationerna), trossamfund och övriga ideella 
organisationer. Ändamålsenligt övade och utbildade frivilliga skiljer sig 
i förmåga och roll från icke övade och utbildade. Det civila samhället 
har i grund inga skyldigheter att agera, men kan få aktiva roller i vissa 
fall samt utgör en stor resurs i arbetet med att förebygga och hantera 
olyckor och kriser. Det civila samhället sorteras i den övergripande 
inriktningen in i kategorin med samma namn. 

• Näringslivet omfattar alla privata aktörer som har ett ansvar för den 
egna verksamheten, t.ex. avseende en säker arbetsmiljö och skydd vid 
farlig verksamhet. Den privata aktören kan även ha resurser som kan 
bidra till att förebygga eller hantera olika typer av händelser. Här 
återfinns även statligt ägda företag. Näringslivet sorteras i den 
övergripande inriktningen in i kategorin med samma namn. 

• Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig myndighet och den 
högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet. Genom sin 
verksamhet ska länsstyrelsen minska sårbarheten i samhället, bevaka 
att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla 
en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida 
krissituationer och höjd beredskap. Länsstyrelsen kan då det fordras 
omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst ta över 
ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs av 
insatserna och ansvarar för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen samt för sanering efter sådana utsläpp. Länsstyrelsen ska 
avseende krisberedskap vara sammanhållande i sitt geografiska område 
och före, under och efter en kris verka för samordning och gemensam 
inriktning av de åtgärder som behöver vidtas. Under en kris ska 
länsstyrelsen verka för att samordna verksamhet mellan kommuner, 
landsting och myndigheter. Ett exempel kan vara att genom samverkan 
stödja prioriteringen av hur resurser ska fördelas i de fall flera 
kommuner samtidigt efterfrågar dem samt upprätthålla kontakter med 
närliggande län rörande resursfrågor. Länsstyrelsen kan också, efter 
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beslut från regeringen, få mandat att prioritera och inrikta statliga och 
internationella resurser som ställs till förfogande. Länsstyrelsen 
sorteras i den övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga 
förvaltningen”. 

 
• Branschorganisationer utgör sammanslutningar av 

näringslivsaktörer som utifrån ett gemensamt behov, på ett eller annat 
sätt byggt upp en förmåga att förebygga eller hantera olyckor och 
kriser. Detta kan utgöras av materiella och personella resurser, expertis 
eller system. Branschorganisationer sorteras i den övergripande 
inriktningen in i kategorin ”näringslivet”. 

• MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och 
civilt försvar i den utsträckning inte någon annan myndighet har 
ansvaret. Myndigheten ska ha förmågan att bistå med stödresurser i 
samband med allvarliga olyckor och kriser samt stödja samordningen 
av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. MSB sorteras i den 
övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga förvaltningen”. 

• Även andra centrala myndigheter har resurser som kan användas 
för att hantera olyckor och kriser. Resurserna är av varierande typ och 
utgör materiella och personella resurser, expertis samt system. Vissa av 
myndigheterna har särskilt ansvar för räddningstjänst (till exempel 
Kustbevakningen och Sjöfartsverket). De centrala myndigheternas 
resurser aktualiseras på regional och lokal nivå. Centrala myndigheter 
sorteras i den övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga 
förvaltningen”. 

• Internationella aktörer utgörs av EU, NATO och andra länder som 
Sverige slutit internationella avtal om stöd med, men även 
internationella icke-statliga aktörer.  Internationella aktörer sorteras i 
den övergripande inriktningen in i kategorin ”den offentliga 
förvaltningen”. Internationella icke-statliga aktörer sorteras i den 
övergripande inriktningen in i kategorin ”det civila samhället”. 

 

2.2.2 Viktiga slutsatser 

Ur ovanstående resonemang kan viktiga slutsatser dras som behöver beaktas i 
det fortsatta arbetet med förmåga inom resursdimensionen. 

En sådan slutsats är att förstärkningsresurser inte bör utformas på ett sådant 
sätt att samhällsnivåer ”hoppas över” i ett hanterandeskede. Om den ansvariga 
aktören finns på lokal nivå bör nationella resurser aktiveras i samverkan och 
vid behov samtidigt med regionala resurser. Nationella resurser bör inte 
utformas att agera autonomt från den regionala nivån. På samma sätt bör 
internationella resurser engageras i samverkan med nationella resurser och 
som tidigast samtidigt med nationella resurser. Sammanfattat handlar 
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resonemanget om att förstärkning av förmåga inom resursdimensionen inte 
kortsluter det geografiska områdesansvaret och ansvarsprincipen.  

Detta ställer i sin tur krav på aktörers förmåga att upprätthålla en aktuell 
lägesbild och ha förmåga till lägesbildsförståelse, främst kopplat till 
händelseutveckling, eventuella resursbrister och tillgängliga 
förstärkningsresurser. Nyckelförmågan att utveckla är förmågan att tidigt 
bedöma resursbehov. 

Av modellen framgår att den huvudsakliga förmågan att hantera olyckor och 
kriser bör finnas på lokal och regional nivå. Utifrån detta är det viktigt att även 
huvuddelen av tillgängliga resurser och förstärkningsresurser finns på lokal 
och regional nivå. Den regionala nivån är en nyckelnivå och länsstyrelsen en 
nyckelaktör för att resurser byggs upp på ett sätt som stärker systemet som 
helhet. Länsstyrelsen har även en central roll kopplat till förstärkningsresursers 
utformning och användning för att möjliggöra effektiv respons och samtidigt 
strategiskt hållbar användning av förstärkningsresurser för att undvika att 
resurser i alltför stor grad får sin hemvist högre upp i systemet.  

  



Myndigheten för  

samhällsskydd och beredskap  24 (54) 

 Datum 
2014-02-18 

Diarienr 
2013-1013 

 
 

 

3. Övergripande strategi och 
fortsatt arbete 

Förstärkningsresurser är avsedda för att stärka samhällets förmåga att både 
förebygga och att hantera händelser. Den övergripande målbilden för 
utvecklingen av samhällets förstärkningsresurser är följande: 

Övergripande målbild för strategin 

Det har avsatts resurser för att genomföra åtgärder för att förebygga risker och 
sårbarheter så att skadeverkningar av händelser minimeras. Systematiskt 
säkerhetsarbete och kontinuitetshantering gör att det finns alternativ som gör 
att eventuella störningar eller händelser inte negativt påverkar samhällets 
skyddsvärden. Samhällsviktiga verksamheter, individer och organisationer kan 
därmed på ett bättre sätt motstå och återhämta sig från olika störningar, dvs. 
samhället blir mer resilient.  

Strukturer och rutiner för att dela materiella och personella resurser mellan 
aktörer inom offentlig, privat och ideell sektor, såväl inom Sverige som mellan 
svenska och internationella aktörer, fungerar väl. Enskilda aktörer får på det 
sättet tillgång till nödvändiga resurser för att hantera en händelse.  

Målbilden kan brytas ned i två målområden: 

• Att använda och dela på befintliga resurser mer effektivt inom samtliga 
nivåer i samhället före, under och efter en olycka eller kris. 

• Att säkerställa tillgången till kritiska produkter och tjänster 

Inom dessa finns ett antal prioriterade områden för framtida 
utvecklingsinsatser. Dessa utvecklingsinsatser måste förhålla sig till de 
övergripande ställningstaganden och de viktiga gemensamma utgångspunkter 
som illustreras nedan. 
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 Övergripande ställningstaganden 3.1

Helhetsgrepp kring det som hotar 

För att ta ett helhetsgrepp kring resursdimensionen måste kommande arbete ta 
hänsyn till hela 
resursdimensionen vid olyckor 
och kriser. I detta måste 
ansvarsprincipen vara en 
utgångspunkt och de speciella 
förhållanden som råder vid 
varje situation beaktas. Olyckor, 
kriser och krig kan inte ses som 
successivt allvarligare händelser utan har individuellt specifika ramar, 
förutsättningar och utmaningar. Hur dessa händelser interagerar och ingår i 
varandra måste beaktas i arbetet med resurser. 

 

Samtliga nivåer inom samhällsskydd och beredskap 

När resursdimensionen inom samhällsskydd och beredskap ska utvecklas 
måste hela systemets förmåga beaktas och användas. Förstärkning måste 

beakta förmågan som ska förstärkas 
och vilken roll olika nivåer i systemet 
har. Det är avgörande att ansvariga 
aktörer tillägnar sig en kunskap om 
hur systemet fungerar som helhet. 
Därför måste arenan för utveckling 
av resursdimensionen utgöras av 
samtliga nivåer i systemet, med den 
enskilde medborgaren eller 
näringsidkarens roll som 
utgångspunkt och förmåga på 

nivåerna lokal, regional, nationell och nationell + internationell som förmågor i 
samhällets totala respons. I detta arbete måste privat, offentlig och ideell sektor 
beaktas och involveras. 

 

Att bygga på befintliga förmågor 

Utvecklingen av resursdimensionen inom samhällsskydd och beredskap 
behöver passa in i ett befintligt system av förmågor och förstärkning. Det finns 
ständigt en risk att skapa 
parallella resurser i parallella 
system som blir svårnådda och 
svårsamordnade. I stort kan 
detta undvikas om man 
målmedvetet arbetar med att 

Befintlig 
förmåga

Tillförd 
resurs

Ny 
förmåga
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utgå från de förmågor och resurser som redan existerar och utvecklar nya 
förmågor i mellanrummet mellan den befintliga förmågan och den önskade. 

 

En resurs kan vara olika saker 

Detta kan te sig naturligt men öppnar omedelbart för frågan vad som då menas 
med begreppen ”resurs”, och mer specifikt 
”förstärkningsresurs”. För arbetet med 
resursdimensionen behövs en tydlig 
definition av termen, vilket i sin tur även 
blir viktigt för utformningen av 
förstärkningsresurser. En 
förstärkningsresurs skiljer sig från en 
aktörs grundförmåga, men en aktörs 
grundförmåga kan mycket väl utgöra en 

annan aktörs förstärkningsresurs. En förstärkningsresurs är ett element som 
ökar styrkan, uthålligheten eller effektiviteten i arbetet med att hantera och 
minimera konsekvenserna av olyckor, kriser och krig. Det kan handla om att 
förstärka eller stödja en verksamhet med expertis, speciell materiel, 
infrastruktur eller tillgång till olika system eller att öka mängden personella 
resurser. Resursen kan syfta till att förstärka en eller flera förmågor. 

 

  

Resurs

Personal

Materiel 
/ System

Expertis
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Olika förmågor på olika nivåer förhåller sig till varandra 

En viktig utgångspunkt för utvecklandet och byggandet av resurser i syfte att 
förbereda samhället inför olyckor och kriser är insikten om att alla 
förstärkningsresurser på olika nivåer inom samhällsskydd och beredskap 
påverkar uppbyggnaden av förmåga och resurser i andra delar i systemet, att 
det finns systemiska effekter att ta hänsyn till. Detta är särskilt viktigt i ett land 
som Sverige, där systemet för hanterandet av 
olyckor och kriser är decentraliserat och 
arbetar utifrån en subsidiaritets- och 
eskaleringstanke. I de flesta fall ska lokal och 
regional nivå stå för huvuddelen av 
samhällets förmåga att hantera olyckor och 
kriser. I vissa fall ska nationell nivå ensam 
bygga upp en förmåga. Många gånger byggs 
förmågan i samverkan. I de fall då samhället 
som helhet ska mobilisera förmåga är den 
förmåga som lokal och regional nivå bygger upp sannolikt direkt relaterad till 
förmågan som staten bygger på nationell nivå. Här finns viktiga normativa 
frågeställningar att ta hänsyn till. Samtidighet och eskalering måste vägas 
samman till en avvägd helhet. Risken är annars å ena sidan att förmågan inom 
resursdimensionen inte lyckas möta de stora händelserna eller å andra sidan 
att ökade resurser på högre nivå riskerar erodera systemets förmåga som 
helhet.  

 

En resurs kan ha flera användningsområden 

För att vara väl förberett att hantera olyckor och kriser behöver samhället 
arbeta mot en generell förmåga. En generell förmåga byggs på att aktörer inom 
samhällsskydd och beredskap bygger förmåga med en medvetenhet om att 
resurserna kan användas vid flera olika typer av händelser. Detta är särskilt 

viktigt i fallet förstärkningsresurser, där 
eventuella sekundära 
användningsområden behöver 
identifieras. I vissa fall ingår flera 
generella förmågor i en specifik 
förstärkningsresurs. Detta kan vara 
ledningsresurser, transportresurser eller 
resurser för kommunikation. Det är 
viktigt att i sammanhanget poängtera att 

en generell resurs är en specifik resurs som kan tillämpas vid flera olika olyckor 
och kriser, inte en resurs som kan ”lite av varje”. 
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Tidsförhållandena är kritiska 

Frågan kring inom vilket tidsintervall relevanta förstärkningsresurser är 
gripbara är avgörande för hur en aktör inom samhällsskydd och beredskap 
väljer att utforma sin förmåga. Det är rimligt att anta att en nyttomaximerande 
aktör med god tillgång till förstärkningsresurser som mycket snabbt kan vara 
på plats inte bygger egna resurser i 
samma utsträckning som tidigare. 
Därmed skapas ett nät av aktörer som 
nyttjar samma resurser, där de 
eventuella fördelarna noga måste vägas 
mot eventuella behov av redundans i 
tillgången på resurser. Scenarion där 
flera aktörer gemensamt förlitar sig på 
en förstärkningsresurs för att förstärka 
sin grundförmåga måste uppmärksammas ur ett strategiskt perspektiv och 
kopplas till resonemanget kring eskalering och samtidighet. 

Behovet av samtidighet måste beaktas i resursplaneringen 

Effekten av en olycka, kris eller krig uppträder alltid, med undantag av statligt 
vatten, lokalt. Om inte händelsens art är känd i förväg och föranleder en 
särskilt förberedd respons kommer samhällets respons initialt att vara lokal, 
generell och därefter eskalera för att möta det som inträffat. Normalfallet 

innebär en successiv eskalering 
av samhällets förmåga från 
lokal, över regional och upp till 
nationell nivå. Att resurser och 
förstärkningsresurser på 
samtliga nivåer kan aktiveras 
samtidigt är dock en 
förutsättning för att kunna 
hantera de större händelserna 
på ett fullgott sätt. Utifrån 

detta måste behovet av samtidigt agerande, i syfte att uppnå en samordnad och 
effektiv krishantering, beaktas inom resursdimensionen. 

  

• 90s? 14 dagar?Internationella 
resurser

• 90s? 14 dagar?Nationella 
resurser

• 90s? 14 dagar?Regionala 
resurser

• 90s? 14 dagar?Lokala resurser
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 Målområden 3.2

Baserat på den bild som tydliggjorts av det som ska skyddas, det som hotar, 
den förmåga som ska skapas och de som ska agera pekar strategin för 
förstärkningsresurser ut två målområden och ett antal prioriterade områden. 

3.2.1 Målområde 1: Att använda och dela på befintliga 
resurser mer effektivt inom samtliga nivåer i 
samhället före, under och efter en olycka eller kris. 

Ansvariga aktörer behöver ha förmåga att skapa, upprätthålla, tillgängliggöra 
och tillämpa aktuell kunskap om hur resurser finns fördelade på olika 
samhällsnivåer och hos olika offentliga, privata och ideella aktörer. Detta 
innefattar kunskap om hur resurser kan nås, hur prioriteringar görs och av vem 
samt hur resurser kan delas och samverkas kring. Ansvariga aktörer behöver 
även kunna bedöma och formulera sitt resursbehov och samverka med andra 
offentliga, privata och ideella aktörer. Detta är utgångspunkten för en effektiv 
användning av samhällets samlade resurser och internationella 
förstärkningsresurser. Nedan redogörs för några utmaningar och perspektiv 
som måste vara gällande i samtlig planering och arbete med 
förstärkningsresurser i syfte att öka effektiviteten i användandet av dessa. 

På lokal och regional nivå finns det idag ett problem med rekrytering av ny 
personal, inte minst inom räddningstjänsten kopplat till behovet av att 
rekrytera exempelvis deltidsbrandmän. Att samverka inom olika 
organisationer, såväl inom organisationer som mellan organisationer, kan vara 
en viktig del i såväl en förebyggande som en hanterande förmåga. 

I ett antal fall kan förstärkningsresurser bli aktuella, både i form av de 
nationella (främst materiella) resurserna som finns hos bland annat MSB, och i 
form av de personella resurserna som finns hos frivilligorganisationer på lokal 
och nationell nivå.  

På en högre samhällsnivå kan det bli så att Sverige, vid många av de olika 
potentiella kriser som landet kan drabbas av, behöver ta emot stöd och hjälp 
från andra länder. Sverige har en lång tradition och kunskap om hur vi deltar i 
internationella uppdrag med stöd till andra drabbade länder, men vi har 
mindre kunskap om hur vi på ett effektivt sätt kan ta emot stöd. Kopplat till 
detta finns ett behov av att proaktivt identifiera möjligheter och utmaningar 
med att bygga upp gemensamma resurser, särskilt de som delas med aktörer i 
andra länder. 
 
Detsamma kan anses gälla den tekniska utvecklingen, vilket i många områden 
möjliggjort ett ökat utbyte av resurser, såsom IT-stöd eller gemensam lägesbild 
genom visuella informationsverktyg. Även här krävs en analys kring problem 
som kan uppstå kopplat till exempelvis interoperabilitet, kostnadseffektivitet 
och val av tidpunkt för att hoppa på en ny teknik. 

Följande prioriterade områden kan urskiljas: 
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• Hantera glesbygdens resursproblem 

Alla människor har rätt till ett likvärdigt skydd mot olyckor och kriser. En 
problembild för kommuner i glesbygd är hur man med begränsade resurser 
säkerställer en rimlig säkerhetsnivå i samhället. Detta gäller bl.a. den 
kommunala räddningstjänsten som - tillsammans med välfungerande polis och 
sjukvård – utgör en viktig grund för förmågan att förebygga och framförallt 
hantera olika slags händelser i hotskalan.  

I glesbygd har flera aktörer problem med att säkerställa personalförsörjning. 
Detta utgör en stor utmaning för ambitionen att ge ett likvärdigt skydd till alla 
människor i Sverige. Hur detta problem ska mötas behöver utredas vidare. 
Alternativa lösningar för att säkerställa skyddet behöver tas fram och berörda 
kommuner behöver stöd i form av information, metodstöd och utbildning. Att 
samverka inom olika organisationer inom kommunen kan vara en viktig del i 
såväl en förebyggande som en hanterande förmåga. Ovanstående är inte 
begränsat enbart till personella resurser, utan gäller även materiella resurser 
samt tillgång på expertis eller till stödsystem. 

• Stärk arbetet med kontinuitets- och insatsplanering 

Kontinuitetsplanering är planering för att kunna upprätthålla den egna 
verksamheten även vid störningar och avbrott. För att säkerställa att det finns 
tillräckligt med resurser och en robusthet vid störningar behöver aktörer tänka 
och agera i termer av kontinuitetshantering. Denna tillämpning bör göras i 
samklang med aktörers risk- och sårbarhetsanalyser (eller motsvarande i 
förekommande fall). Det är viktigt att förstå att kontinuitetshantering – och 
den konkreta planering som görs utifrån den – kompletterar processen med att 
ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. Insatsplanering är en process som ska 
leda fram till en plan för hur en viss händelse ska hanteras, hur 
konsekvenserna ska mildras och händelseutvecklingen stoppas. Denna 
planering måste upprättas och bör omfatta riskbilder, utbildningsbehov, 
övningar, samverkan, resurser och kommunikationsbehov. 

Dessutom finns ett antal statliga förstärkningsresurser vilka kan sättas in vid 
en särskilt komplex, utdragen eller omfattande händelse i en region. Kopplat 
till detta behöver riktlinjer ses över och i vissa fall formuleras för bland annat 
MSB:s förstärkningsresurser. Främst handlar det då om materiella resurser 
men även personal kan komma att skickas ut i landet (och i vissa fall 
internationellt) vid händelser som berör exempelvis oljeskydd, skogsbrand, 
översvämning, farliga ämnen eller vid händelser där hanteringen har behov av 
det Svenska nationella ambulansflyget.  

Formerna för att samutnyttja vissa resurser mellan flera aktörer behöver 
beskrivas i dessa planer. Det är viktigt att detta arbete särskilt behandlar 
förhållandet mellan Försvarsmakten och övriga samhället, såväl i händelse av 
olyckor som i kriser (då Försvarsmakten kan bidra med resurser). 
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Arbetet bör omfatta hur MSB kan stödja aktörerna i arbetet med att bygga upp 
sin förmåga utifrån de brister som identifieras i risk- och sårbarhetsanalyserna. 
Detta kan omfatta såväl planering för enskilda insatser såväl som planer för 
återställande eller kontinuitetsplaner för enskilda verksamheter eller hela 
organisationer. Arbetet bör minst behandla framtagande av metodik, processer 
och goda exempel. 
 

• Stärk länsstyrelsernas roll på den regionala nivån 

Länsstyrelsen har viktiga uppgifter utifrån sin nyckelroll för många av 
samhällets viktiga förmågor.  Länsstyrelsen har en överblick över kommunerna 
som skulle kunna användas mer strategiskt. Länsstyrelsen har därutöver en 
viktig roll gentemot kommunerna, både vad gäller tillsyn och stöd, och kan 
bidra till att slå en balans mellan de aspekter av eskalering och samtidighet 
som bör beaktas inom resursdimensionen. Länsstyrelsen utgör också en viktig 
källa till information, såväl på lokal nivå som när den nationella nivån bygger 
sin lägesbild samt stödjer den regionala nivån. 

Länsstyrelsen ska kunna ge en samlad regional lägesbild av tillgängliga 
resurser och behov av förstärkningsresurser. Länsstyrelsen har också uppgiften 
att kunna prioritera resursanvändningen inom länet samt samverka med övriga 
län och myndigheter. Delar av Länsstyrelsens tillsyn och tillsynsvägledning är 
också viktiga delar i det samlade arbetet inom resursdimensionen.  

MSB bör tillsammans med andra aktörer utveckla stödet till länsstyrelserna. 
Anpassad utbildning, information, metodstöd och resurser som MSB och andra 
aktörer kan stödja länsstyrelsen med före och under en händelse samt hur 
länsstyrelsen kan stärkas i sin roll som koppling mellan den lokala och 
nationella nivån. 
 

• Utveckla de centrala myndigheternas förmåga att ge stöd 

Centrala myndigheter ska upprätthålla förmåga att stödja regionala och lokala 
aktörer med resurser och expertis inom sitt ansvarsområde samt samverka 
med andra aktörer på central nivå. Vissa högspecialiserade resurser finns 
endast på den nationella nivån. 

MSB ska vid händelser, med stöd av regionala och centrala aktörer, kunna 
sammanställa en nationell resurslägesbild, samt vid behov erbjuda ett forum 
för samverkan kring resurser. Forumet ska möjliggöra för aktörer att formulera 
och delge behov av resurser som kan mötas upp av en nationell tillgång eller 
möjligtvis, vid identifierat behov, ett internationellt stöd.  

Arbetet på området bör inbegripa fortsatt arbete med metodstöd, information, 
utbildning och övning. 
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• Stimulera den ideella sektorns medverkan 

Ideella resurser inom området samhällsskydd och beredskap bör betraktas som 
förstärkningsresurser. Med ideella resurser inom samhällsskydd och beredskap 
avses här frivilliga försvarsorganisationer, kommunala räddningsvärn, 
trossamfund och andra ideella organisationer. Användandet av dessa resurser 
vid samhällspåfrestningar är i stort oreglerat. Detta försvårar det offentliga 
nyttjandet av ideella resurser. I många fall utgör den ideella sektorn en 
underutnyttjad resurs, och i framtiden kan ideella resurser antas bli en 
viktigare komponent inom resursdimensionen.  Vad gäller expertis, personella 
och i vissa fall även materiella resurser finns stor utvecklingspotential i den 
ideella sektorn. Rutiner, regler och system behöver därför utformas för att 
ideella resurser ska kunna användas effektivt. 

Arbetet på området bör stimulera den ideella sektorns engagemang inom 
samhällsskydd och beredskap samt bidra till ett långsiktigt arbete för att öka 
ansvariga aktörers kunskap om och synsätt kring ideella resurser. Även 
ansvariga aktörers förmåga att använda den ideella sektorns styrkor, genom 
samverkan och anpassade metoder, bör stödjas. 

Arbetet på området bör dessutom innehålla en kartläggning av områden där 
frivilliga aktörer kan spela en roll som förstärkningsresurs. Ett metodstöd bör 
etableras på området för att stödja samhällets aktörer i hur offentliga aktörer 
kan förhålla sig till ideella resurser, deras nyttjande och förvaltning.  

Detta metodstöd bör kompletteras med stöd kring samverkan och ansvariga 
aktörers ledning av ideella resurser under en pågående händelse. Dessutom bör 
eventuella behov av författningsöversyn, stöd i upprättandet av rutiner och 
system för utbildning, övning och samverkan etableras. Goda exempel bör 
lyftas och utvecklas vidare till andra områden. 

• Utnyttja möjligheterna med ny teknik 

Ny teknik ger oss redan idag möjligheter som vi inte haft tidigare, men vi måste 
också säkerställa att nya och befintliga tekniska system harmoniserar och är 
interoperabla. Exempelvis skulle sensorer och system för att sammanställa data 
kunna skapa förvarningar inför det som tidigare genererat allvarliga händelser.  

Eftersom tekniken utvecklas snabbt kan det finnas många olika produkter och 
produktgrupper att välja mellan. Utvecklade beslutsstödssystem, som 
exempelvis RIB Resurs, kan ha stor påverkan på åskådliggörandet av resurser, 
och bidrar därmed direkt till förmågan att nå och förmedla 
förstärkningsresurser.  

En omvärldsbevakning bör bedrivas på området och en sammanhållen bild av 
nya tekniska möjligheter upprätthållas. För att utnyttja tekniska resurser mer 
effektivt krävs en kontinuerlig uppföljning av utvecklingen för att fastställa 
vilken teknik som är mest kostnadseffektiv, vid vilken tidpunkt man ska ta del 
av ny teknik samt utvärdera riskerna som följer av exempelvis mer 
sammankopplade och komplexa system. 
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Även under en pågående händelse kommer sådan information att få allt större 
betydelse i ett ledningsarbete. Exempelvis är särskild information nödvändig 
för att kunna genomföra utrymningar eller begränsa ett pågående 
händelseförlopp.  
 
Arbetet på området bör innefatta ovanstående sakfrågor, men även prioritera 
utvecklandet av metoder för spridning av ny teknik till samhällets aktörer.  

3.2.2 Målområde 2: Att säkerställa tillgången till kritiska 
produkter och tjänster 

Att säkerställa tillgången till samhällsviktig verksamhet, kritiska produkter och 
tjänster är centralt för att upprätthålla samhällets funktionalitet. I 
handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet15 är målet att initiera 
åtgärder och aktiviteter för att all samhällsviktig verksamhet på lokal, regional 
och nationell nivå ska ha integrerat ett systematiskt säkerhetsarbete senast år 
2020. Inom ramen för det systematiska säkerhetsarbetet ingår ett systematiskt 
arbete med riskhantering, kontinuitetshantering och att hantera händelser. 
Något som stödjer upprätthållandet av samhällets funktionalitet. Inom alla 
sektorer och nivåer i samhället krävs en grundläggande analys för att å ena 
sidan kartlägga samhällsviktiga verksamheter och dess kritiska beroenden och 
å andra sidan fundera kring åtgärder som krävs för att säkerställa dess 
funktionalitet. För offentliga aktörer sker analysarbetet inom ramen för arbetet 
med risk- och sårbarhetsanalyser16. 

Vad gäller flöden kan en kartläggning av dessa, och de indirekta beroendena 
sinsemellan, ha en avgörande betydelse för att i slutänden kunna försäkra sig 
om att man har tillräcklig mängd vid en given tidpunkt för att upprätthålla 
samhällsviktig verksamhet. Först när denna kartläggning är gjord kan rimliga 
försörjningsalternativ och andra åtgärder ses över. 

Efter en sådan kartläggning bör arbetet med förebyggande, och hanterande 
åtgärder, påbörjas. Det vill säga hur vi undviker avbrott i leverans och hur vi 
hanterar ett sådant bortfall. Förslag på åtgärder kopplat till störningar i 
samhällsviktig verksamhet kan bland annat vara kontinuitetshantering, 
lagerhållning, ransonering och prioritering av funktioner och användare. 
MSB:s arbete med strategi och handlingsplan för skydd av samhällsviktig 
verksamhet och arbetet med ”Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap avseende planering inför höjd beredskap (civilt försvar)” 
(Fö2013/918/SSK) bör kunna ge vissa svar på hur tillgången till kritiska 
produkter och tjänster – exempelvis livsmedel, läkemedel, olja och viss teknik 

                   
15 Handlingsplan för skydd av samhällsviktig verksamhet, 131119, Dnr 2011-4892 
16 MSB:s föreskrifter för kommuners och landstings (MSBFS 2010:6) och statliga 
myndigheters (MSBFS 2010:7) redovisningar av risk- och sårbarhetsanalyser 
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– ska kunna planeras. Det fortsatta arbetet bör anpassas efter varje sektors 
särskilda förutsättningar. 
 
Hur man ska säkerställa tillgången till kritiska produkter och tjänster vid en 
större olycka eller kris ligger till stor del inom ramen för enskilda 
organisationers kontinuitetshantering. Detta arbete behöver dock samordnas 
mellan olika aktörer och vara baserat på beroendeanalyser. Ett sådant arbete 
kan leda till exempelvis framtagandet av särskilda avtal mellan leverantörer 
och den samhällsviktiga verksamheten ifråga. En komplexitet och eventuellt en 
utmaning i systemet är det internationella ägandet av samhällviktig 
verksamhet. 

Ett värsta-scenario kan innebära så omfattande störningar att de åtgärder som 
tagits fram för att säkerställa kontinuitet inte är tillräckliga. Ett krig skulle med 
andra ord ställa frågan på sin spets. MSB:s arbete för att ta fram ett koncept för 
det civila försvaret bör kunna ge vissa svar på hur tillgången till kritiska 
produkter och tjänster – exempelvis livsmedel, läkemedel, olja och viss teknik 
– ska kunna säkras. Detta inkluderar resonemang kring vilka 
försörjningsalternativ – till exempel lagerhållning och utvecklad samverkan 
med näringslivet för att ta del av deras resurser – som är möjliga och 
eftersträvansvärda. 

Arbetet på området bör omfatta hur beroendeanalyser mellan samhällsviktiga 
aktörer kan genomföras och hur avtal kan slutas mellan viktiga noder i ett 
sådant system. En inventering av vilket stöd MSB kan erbjuda berörda aktörer i 
form av information, metodstöd och utbildning bör genomföras. 
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 Arbetsprocess 3.3

Varje enskilt prioriterat område inom resursdimensionen behöver bemötas 
systematiskt, samtidigt behöver varje område utvecklas utifrån sina särdrag 
och förutsättningar. För att bidra till att göra resultaten av framtida arbeten 
jämför- och uppföljningsbara presenteras här ett ramverk för den övergripande 
arbetsprocessen. 

 

Som ett första steg bör riskbilden inventeras och bearbetas. Ibland kan en 
riskbild på hög nivå räcka, medan andra områden kräver en djupare 
bearbetning och komplettering av riskbilden. Syftet med fasen är att säkerställa 
att riskbilden som ligger till grund för arbetet är fullständig och nog detaljerad 
för att vara användbar i det kommande arbetet. 

Därefter kan relevanta utvecklingsmål fastställas för arbetet på området. Vissa 
särskilt viktiga delar av de prioriterade områdena har illustrerats ovan, men de 
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viktiga punkterna måste sättas in i en helhet. Helheten bör sedan sättas i ett 
tidsperspektiv och vara nog detaljerade för att möjliggöra ett effektivt 
arbetssätt och underlätta uppföljning. Syftet med fasen är att tydliggöra den 
önskade förmågeutvecklingen inför det kommande arbetet. 

Efter detta bör roller och ansvar inom planerings- och implementeringsarbetet 
fastställas. Samtliga berörda aktörer bör vara involverade i arbetet och 
engageras i största möjliga mån. Syftet med fasen är att identifiera inblandade 
aktörer, sprida genomförandet av utvecklingsarbetet i sektorn och skapa 
förankring. 

Slutligen övergår planeringsarbetet i implementering i och med att beslut fattas 
i samråd med de aktörer som tagit roller och ansvar i arbetet. I vissa fall följer 
en arbetsfas efter att beslut fattats, där ett specifikt resultat tas fram 
gemensamt. Syftet med fasen är att fastställa den överenskomna planeringen 
och skapa förutsättningar för en implementering av resultaten. 

Efter att utvecklingsarbetet genomförts påbörjas implementeringsfasen med en 
spridning av resultatet. Syftet med fasen är att föra ut utvecklingsarbetets 
resultat till de aktörer som är berörda. 

Spridningen kompletteras med särskilda informations- och utbildningsinsatser 
till grupper av nyckelpersoner. Syftet med fasen är att stödja implementeringen 
av utvecklingsarbetets resultat på nyckelpunkter inom samhällsskydd och 
beredskap samt att bidra till resultatets spridning genom att skapa ytterligare 
implementerande aktörer. 

Därefter måste resultaten av utvecklingsarbetet följas upp och utvärderas 
genom observation, analys och granskning av övningar och skarpa händelser. 
Syftet med fasen är att skapa en bild av hur utvecklingsarbetet lyckats i sin 
implementering och hur det påverkat förmågan inom resursdimensionen. 

Slutligen avslutas implementeringscykeln med en granskning av effekterna i 
samhället. Utifrån denna granskning görs två bedömningar: 

Den första görs kring huruvida aktörerna behöver mer stöd i implementeringen 
av utvecklingsarbetets resultat för att nå uppsatta mål (varvid en ny 
implementeringscykel påbörjas). Den andra görs kring huruvida 
utvecklingsprojektets riskbild och grundpremisser fortsatt är gångbara. Om de 
inte är det initieras en ny planeringscykel. 
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4. Risker, förmågor och 
utmaningar 

 Riskbild17 4.1

Grunden för att bygga förmåga inom samhällsskydd och beredskap är ett 
allriskperspektiv, dvs. ett brett hotspektra som i denna inriktning täcker in allt 
från olyckor i vardagen till olika slags kriser samt krig. De nio områden som tas 
upp nedan tillför ett ”allrisk plus”-perspektiv och sätter ljuset på särskilt 
utmanande hot i vår omvärld. Valet av områden baserar sig på en omfattande 
omvärldsanalys och kartläggning av existerande forskning och politiska 
viljeinriktningar, och relaterar till hela hotskalan inom samhällsskydd och 
beredskap. Det ska poängteras att de nio områdena är sådant som av olika skäl 
särskilt bör uppmärksammas. De utgör däremot inte en komplett lista på de 
olyckor, kriser och krig som faktiskt skulle kunna inträffa. 

4.1.1 Avbrott i kritiska flöden 

Avbrott i kritiska flöden, däribland livsmedel, energi och läkemedel, blir 
särskilt allvarliga för ett importberoende land som Sverige. Efterfrågan på såväl 
livsmedel som energi ökar i takt med världens befolkning och en fortsatt 
globaliserad världsmarknad innebär att annars perifera händelser ger stora 
skadeverkningar runt om i världen. Detta pekar på behovet av en 
kontinuitetshantering och ett allriskperspektiv för att täcka in en mängd 
osäkerheter i samhällsplaneringen. Även inom Sverige är det en utmaning att 
skapa en systemsyn när driften av samhällsviktig verksamhet alltmer drivs av 
privata aktörer. Samtidigt leder denna utveckling till att redundansen ökar 
eftersom samhällstjänster levereras av alltfler (privata) aktörer. 

4.1.2 Olyckor med personskador i hem- och fritidsmiljö 

Olyckor med personskador i hem- och fritidsmiljö blir allt vanligare i och med 
att befolkningen åldras. Äldre personer är överrepresenterade vid många typer 
av olyckor men framförallt vid fallolyckor vilket är den i särklass vanligaste 
olyckstypen. Även en rad socioekonomiska förhållanden påverkar olycksbilden, 
såsom arbetslöshet och låg förvärvsinkomst. Genom ny teknik, bättre 
läkemedel och förbättrad folkhälsa kan antalet olyckor med personskador 
minska, men framförallt krävs en ökad förståelse för vilka de utsatta grupperna 
är och vilka förebyggande insatser som på sikt gör mest nytta. Förebyggande 
åtgärder kan ge förhållandevis stora effekter till relativt låga kostnader. 

                   
17 Nedanstående resonemang återfinns och utvecklas i MSB (2013) Övergripande inriktning 
för området samhällsskydd och beredskap, MSB Dnr. 2012-3618 
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4.1.3 Händelser till följd av klimatförändringar 

Klimatförändringar innebär såväl direkta som indirekta risker. De mer 
omedelbara riskerna omfattar t.ex. översvämningar och höga flöden, 
värmeböljor och svåra stormar. Det kan också röra sig om mer indirekta 
effekter, t.ex. störningar i samhällsviktig verksamhet på grund av stormfällning 
av träd eller andra påfrestningar på infrastruktur och bebyggelse. En särskild 
utmaning kopplat till klimatförändringar handlar om tidsperspektiv och vikten 
av att redan idag, genom god samhällsplanering, skapa förutsättningar för de 
hot som kommer att manifesteras i framtiden. I takt med att allt fler underlag 
belyser den allt snabbare utvecklingen av klimatförändringar ökar också kraven 
på konskevensanalyser av mer allvarliga klimatscenarier.  

4.1.4 Händelser till följd av bristande informationssäkerhet 

Bristande informationssäkerhet kan påverka sannolikheten och 
konsekvenserna av flera olika krishändelser, allt från cyberterrorism till 
oavsiktliga avbrott i informationsflödena. Området har en särställning för att 
skapa en god kontinuitetshantering i samhällsviktig verksamhet. Studier och 
forskning visar att områdets betydelse kommer att öka snarare än att minska.   

4.1.5 Händelser med farliga ämnen 

Konsekvenser av händelser med farliga ämnen kan bli mycket stora för såväl 
människor som samhället i sin helhet. Hot kopplade till CBRNE18 kan 
exempelvis vara transport av farligt gods via tåg eller lastbil, kemikalieutsläpp i 
dricksvatten eller en kärnteknisk olycka med radioaktivt utsläpp. Eftersom 
risken för mycket omfattande konsekvenser är stor ökar också behovet av 
samverkan, såväl mellan sektorer inom Sverige som mellan länder på 
exempelvis nordisk nivå och inom EU. Samverkansbehovet rör bland annat 
gemensamma metoder och verktyg för sanering och en översyn av vilka 
resurser som finns till förfogande vid laboratorieanalys, samt kvalitetssäkring 
av resurserna. 

4.1.6 Social oro och upplopp 

Social oro, i värsta fall i formen av upplopp, bottnar i ett flertal 
samhällsproblem. Långvarig arbetslöshet, främst bland unga, minskade 
offentliga utgifter, grupptillhörigheter och ett ökat demokratiskt underskott 
kan alla leda till ett missnöje bland medborgarna. I takt med att mediavanor 
förändras och allt färre engagerar sig politiskt ökar också risken för att 
förtroendet för myndigheter går förlorat, något som på sikt kan leda till lägre 
social tillit mellan medborgarna och försvåra olika beslutsprocesser. 

                   
18 Farliga ämnen benämns ofta med den engelska förkortningen CBRNE vilket på svenska 
står för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) ämnen. 
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4.1.7 Smittsamma sjukdomar 

En globaliserad värld, i vilken människor och varor resor långväga och bor allt 
trängre, leder också till en ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar 
och i värsta fall till världsomfattande epidemier, s.k. pandemier. Ett storskaligt 
sjukdomsutbrott orsakat av en lätt överförbar och luftburen smitta skulle 
kunna få mycket allvarliga konsekvenser för samhället, bl.a. genom stora 
påfrestningar på hälso- och sjukvården och bortfall av personal inom bland 
annat räddningstjänsten och andra samhällstjänster. Även antibiotikaresistens 
har på senare tid uppmärksammats som ett hot mot samhället i vidare mening, 
inte enbart inom hälso- och sjukvården. 

4.1.8 Antagonistiska handlingar och terrorism 

Antagonistiska handlingar och terrorism är starkt sammankopplade med den 
globala utvecklingen, t.ex. den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av 
sociala klyftor. Ett samhälle som lider av låg social tillit lider ofta av såväl 
korruption som organiserad brottslighet. Den sociala sammanhållningen är 
därför av stor vikt för att motverka hot om våldshandlingar, även om viss 
utveckling, t.ex. kopplat till ideologiska övertygelser, ofta ligger utanför vårt 
eget handlingsutrymme. Den tekniska utvecklingen kan i vissa fall också leda 
fram till utmaningar, t.ex. inom 3D-printing där möjligheten att tillverka 
mindre handeldsvapen hemma ökar, eller cyberområdet där IT-attacker kan få 
mycket stora konsekvenser med små medel. 

4.1.9 Väpnade konflikter 

Den nationella försvarsplaneringen förändras och frågor gällande det 
nationella försvaret har på senare år hamnat i större fokus än tidigare. De 
solidaritetsförklaringar som Sverige skrivit under kan på sikt leda till 
involvering i konflikter som börjat på andra håll, t.ex. inom EU. Oklara 
gränsdragningar kring Arktis är ett hot i Sveriges närområde som behöver 
följas på nära håll. Ett hot av mer abstrakt karaktär är att cyberattacker i 
förlängningen kan börja betraktas som kränkningar av nationellt territorium, 
vilket på sikt skulle leda till att tröskeln för vad som kan anses vara en attack 
ändras. 

4.1.10 Särskilt viktiga sakområden 

Av de nio sakområden som tas upp ovan bedöms fyra som särskilt angelägna 
att satsa på så snart som möjligt. Argumenten för att göra detta återfinns i den 
långsiktig strategisk analysen19 – som omfattar hela hotskalan – samt 
underlaget från försvarsberedningen20. 

                   
19 MSB (2013), Övergripande utmaningar för området samhällsskydd och beredskap – 
Redovisning av uppdrag i MSB:s regleringsbrev för år 2013, MSB 563. 
20 Ds 2013:33, Vägval i en globaliserad värld, Försvarsberedningens säkerhetspolitiska 
rapport. 
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• Klimatförändringar 

• Olyckor i hem- och fritidsmiljö 

• Informationssäkerhet 

• Väpnade konflikter 

 

 Samhällets generella förmåga21 4.2

MSB har gjort en samlad bedömning av förmågor, risker och sårbarheter i det 
svenska samhällets krisberedskap 2012. Underlaget är huvudsakligen de risk- 
och sårbarhetsanalyser och särskilda förmågebedömningar i enlighet med 
MSBFS 2010:7 som den 15 november samma år hade inkommit till 
myndigheten från samtliga länsstyrelser och de centrala myndigheter som 
anges i KBF. Merparten av de händelser dessa myndigheter identifierar som 
risker i sina risk- och sårbarhetsanalyser 2012 kan sorteras in i de 24 
riskområden som MSB presenterade 201122. Dessutom sammanfaller de, med 
få undantag, med de händelser myndigheterna identifierade som risker 2011 
enligt MSB:s redovisning året därpå23. 

 

4.2.1 MSB:s slutsatser 

• Den samlade bedömningen visar att aktörer med ansvar för samhällets 
krisberedskap ständigt arbetar med att förbättra sin förmåga att förebygga 
och hantera kriser. Av underlaget framgår att krisberedskapsförmågan har 
förbättrats på flera områden, men det finns fortfarande områden som 
behöver förbättras. 

• En klar majoritet av myndigheterna har vissa grundläggande 
förutsättningar för att kunna leda, samverka och informera vid olika slags 
krissituationer. Andra samhällsaktörers förutsättningar i samhället är 
något mer osäkra och varierar betydligt, men i regel har kommuner, 
landsting och större privata aktörer liknande förberedelser i sin 
krisberedskap. Övning och utbildning kan dock ske med större frekvens.  

• Många aktörer har vissa förutsättningar att även vid störningar kunna 
genomföra främst krisledning genom tillgång till reservkraft, alternativa 

                   
21 Förmågebedömningen koncentrerar sig något på resursdimensionen och håller sig på en 
generell nivå. Resonemanget utvecklas och återfinns i sin helhet i MSB (2013) Risker och 
förmågor 2012, MSB Dnr 2012-1183 
22 ”Ett första steg mot en nationell riskbedömning – nationell riskidentifiering”, MSB 245, 
april 2011. 
23 ”Samlad bedömning 2011, En bild av risker och förmågor inom svensk krisberedskap”, 
MSB 372, 2011. 
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kommunikationslösningar och möjligheter att omlokalisera sig. Däremot är 
förutsättningarna sämre i en stor del av deras övriga verksamhet samt flera 
andra samhällsviktiga verksamheter med betydelse för människors liv och 
hälsa – t.ex. vård och omsorg, livsmedel och dricksvattenförsörjning och 
transporter.  

• En klar majoritet av myndigheterna deltar i nätverk och övningar för 
samverkan. Länsstyrelsernas samverkansinitiativ inom länen – t.ex. de 
regionala råden – omfattar förutom kommuner och landsting även flera 
privata aktörer. Dessa nätverk träffas regelbundet flera gånger under året 
och kan även aktiveras vid en kris. Det finns också exempel på sektors- och 
länsövergripande samverkan. Sett till samtliga län och sektorer är det 
emellertid uppenbart att samverkan kan utvecklas ytterligare, framför allt 
privat-offentlig sådan. Flera aktörer, däribland kommunerna, behöver i 
större utsträckning medverka i samverkansövningar.  

• Av redovisningarna framgår att samhället i mycket hög utsträckning är 
beroende av fungerande infrastruktur i form av kommunaltekniska system 
för dricksvatten- och värmeförsörjning, väg- och järnvägsnät, elförsörjning 
och drivmedelsförsörjning samt IT- och telesystem. Flera länsstyrelser 
lyfter i sina bedömningar särskilt fram att störningar i elförsörjningen och 
elektroniska kommunikationer kan få mycket allvarliga konsekvenser.  

• Inom flera sektorer arbetar man ytterst målmedvetet för att stärka olika 
förmågor. Det finns viss robusthet och redundans främst vad gäller 
elförsörjning och elektroniska kommunikationer. Detta är dock otillräckligt 
för att motstå alla typer av störningar som kan inträffa, bland annat vad 
gäller reservkraftsförsörjning. 

• Vad gäller informationssäkerhet tycks förmågan variera mellan berörda 
aktörer. Deras förmåga kan de närmaste åren komma att påverkas av de 
snabba förändringar i infrastruktur och användningsmönster som detta 
område genomgår och som medför att nya risker uppstår. 

 

 Länsstyrelserna och länens generella 4.3
förmåga 

Länsstyrelsernas bedömningar av länets förmåga innefattar en bedömning av 
kommunernas förmåga som i regel utgår från bedömningar som kommunerna 
själva har gjort. I flera fall avser länsstyrelsernas bedömning även andra 
aktörers egenbedömda förmåga. De slutsatser om länsstyrelsernas och länens 
förmåga som MSB drog av 2011 års redovisningar gäller även för 
redovisningarna 2012. Dels tycks länsstyrelserna ha en god generell förmåga 
att hantera olika slags situationer, dels tycks förmågan hos andra aktörer i länet 
– i första hand kommunerna – vara sämre än länsstyrelsens. I frågeformuläret 
gör länsstyrelsen en bedömning av hur väl indikatorn uppfylls genom att svara 
ja, delvis eller nej. Bedömningen ”ja” är i majoritet för nästan alla indikatorer. 
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Undantaget är indikatorn ”möjlighet att flytta samhällsviktig verksamhet” som 
hos flera länsstyrelser inte har förberetts och eller övats.  

4.3.1 Materiella och personella resurser 

Länsstyrelserna bedömer i huvudsak att det finns en egen förmåga att 
omfördela och disponera interna materiella resurser med en uthållighet om 
minst en veckas tid. Även personella resurser går att omfördela och disponera 
under utdragna händelser. Samtliga länsstyrelser har TiB som alltid är 
tillgänglig medan övrig personal i regel inte är i beredskap. Flera länsstyrelser 
bedömer även att deras personal i större utsträckning behöver övas och 
utbildas. 
 
Kommunerna äger och förvaltar olika typer av samhällsviktig verksamhet som 
kan antas ha olika tillgång till materiella och personella resurser med 
varierande uthållighet. Förmågan skiftar dessutom mellan olika kommuner i 
ett län. 

4.3.2 Reservkraft 

En åtgärd för att öka redundans och robusthet i samhällsviktig verksamhet är 
att skaffa tillgång till reservkraft. Samtliga länsstyrelser har reservkraft 
installerad för en mer uthållig drift av ledningscentralerna vid avbrott i 
elförsörjningen. Uthålligheten tycks i de flesta fall vara begränsad till en veckas 
tid, där tillgången till diesel är gränssättande. Försörjningen av bränsle till 
reservkraftsaggregaten vid utdragna händelser tycks vara en fråga som kvarstår 
att lösa.  

Enligt Elsäkerhetsverket är cirka 60 000 reservkraftsaggregat installerade i 
Sverige och antalet förväntas öka. Myndigheten konstaterar att det inte finns 
någon samlad bild av aggregatens skötsel och tillgänglighet. Emellertid 
bedömer Elsäkerhetsverket att reservkraftens tillgänglighet kan stärkas utan 
ytterligare tekniska bestämmelser, bland annat genom bättre spridning av 
befintliga regler och rekommendationer, kompetenshöjning hos 
driftspersonalen och realistiska provkörningar.  

Livsmedelsverket (2012) konstaterar att många kommuner saknar tillräcklig 
kunskap för att på ett bra sätt planera för, upprätthålla och hantera reservkraft 
under en kris.24 I en undersökning som myndigheten genomförde 2012 
bedömde hela 73 procent av 99 svarande kommuner att de behöver höja sin 
förmåga till reservkraftsförsörjning.25 

                   
 
24 Livsmedelsverket, Risk- och sårbarhetsanalys 2012. 
25 Undersökningen av reservkraft i kommunal verksamhet gjordes av Livsmedelsverket 
tillsammans med Energimyndigheten och Elsäkerhetsverket (2012).  
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I ljuset av länsstyrelsernas och de centrala myndigheternas bedömning av de 
allvarliga konsekvenser som avbrott i elförsörjningen kan få är det angeläget att 
förbättra reservkraftens funktionalitet och uthållighet vid krissituationer.  

 De centrala myndigheternas generella 4.4
förmåga och generell förmåga i 
sektorsmyndigheternas ansvarsområden 

När det gäller myndigheternas generella förmåga ges en förhållandevis positiv 
bild av myndigheters grundläggande förutsättningar vid en krissituation. Vad 
gäller indikatorerna ”Ledning, samverkan och information”, ”Larm och 
omvärldsbevakning”, ”Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur” 
och ”Reservkraft” uppger en majoritet av myndigheterna att de uppfyller 
samtliga kriterier och har en fullgod förmåga. När det gäller ledning, 
samverkan och information uppger flera myndigheter att det finns ett starkt 
beroende av nyckelkompetenser inom organisationen och att uthålligheten 
därmed brister vid utdragna händelser. Vissa myndigheter är tydliga med att 
tillgången till reservkraft huvudsakligen omfattar ledningsplats eller 
motsvarande och i liten utsträckning övriga funktioner. Bränsleförsörjningen 
till reservkraftsaggregaten räcker i de flesta fall till ca en veckas krisledning. 
För majoriteten av myndigheterna saknas avtal som säkrar leveranser av diesel.  

När det gäller personella och materiella resurser nämns att tillgången till 
materiella resurser i många fall bygger på s.k. just-in-time-lösningar. 
Exempelvis är lagerhållningen av material till olika typer av 
säkerhetslaboratorier liten vilket medför begränsad uthållighet. 

4.4.1 Krishanteringsförmåga i sektorsmyndigheternas 
ansvarsområden 

Ett antal myndigheter uppger att sektorn till sin karaktär är otydlig eller att 
deras kunskap är otillräcklig för att bedöma vilken förmåga ansvarsområdet 
har. Flera myndigheter redovisar att samverkan är utvecklad, inte minst i den 
dagliga operativa verksamheten men lyfter samtidigt behovet av gemensam 
information vid störningar. Behovet av underrättelseinformation nämns 
framför allt av myndigheter inom samverkansområdet Teknisk infrastruktur 
(SOTI).  
 
Flera nämner även behovet av att kunna utbyta information på ett säkert sätt 
och att detta är under utveckling. Brist på uthållighet och beroende av 
nyckelkompetenser vid ledning är faktorer som påverkar förmågan negativt. 
Majoriteten av myndigheterna uppger att ansvarsområdets 
informationssäkerhet är svårbedömd eftersom enhetliga regelverk för 
klassificering och hantering av skyddsvärd information saknas.  

Ett annat viktigt skäl uppges vara okunskap inom ansvarsområden som har en 
komplex sammansättning av myndigheter, organisationer och många privata 
företag som bedriver samhällsviktig verksamhet på entreprenad. 
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Transportsektorn är ett sådant exempel med många transportföretag och 
entreprenörer. 

4.4.2 Förmåga att motstå allvarliga störningar kopplat till 
materiella och personella resurser i 
sektorsmyndigheternas ansvarsområden 

Inom exempelvis transportsektorn uppges tillgången till olika materiella 
resurser vara avsevärd men att det saknas en helhetsbild. Flera myndigheter 
nämner att bristen på personal med nyckelkompetenser kan påverka förmågan 
vid långvariga händelser. Förmågan att ta emot externa förstärkningsresurser 
uppges ha uppmärksammats inom olika sektorer men den har endast i 
begränsad omfattning prövats i praktiken. 
 
Enligt betänkandet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid 
kriser och allvarliga händelser i fredstid (SOU 2012:29) finns stora variationer 
i det vardagliga samarbete över nationsgränserna som förekommer på lokal 
och regional nivå. Vissa kommuner och landsting har ett väl utvecklat 
samarbete med så kallade gränsräddningsråd men många saknar detta. 
 

 Framtida utmaningar26 4.5

Även i framtiden kommer samhället behöva upprätthålla en god förmåga att 
förebygga, förbereda oss inför, hantera samt lära av olyckor, kriser och krig. 
Här diskuteras hur samhällsskydd och beredskap, det vill säga skydd mot 
olyckor, krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas på ett långsiktigt 
strategiskt plan och tio övergripande utmaningar presenteras. 

Dessa utmaningar ger en bild av frågeställningar som är långsiktigt strategiskt 
viktiga att arbeta vidare med. I anslutning till de tio utmaningarna ställs även 
specifika frågor som riktar sig till aktörerna inom samhällsskydd och beredskap 
på lokal, regional och nationell nivå. Utmaningarna är av betydelse i alla de fem 
scenarier som legat till grund för analysen, om än i olika utsträckning. Det 
innebär att det finns en god grund för att hävda att dessa övergripande 
utmaningar också är av stor vikt för samhällets säkerhet oavsett hur framtiden 
kommer att ser ut.  

4.5.1 Förlora inte allmänhetens förtroende  

Att upprätthålla allmänhetens förtroende handlar om att inte förlora den 
trovärdighet som krävs för att myndigheter, kommuner med flera ska kunna 
agera i olika situationer och utföra sina uppgifter.  

                   
26 De framtida utmaningarna inom samhällsskydd och beredskap håller sig på en generell 
nivå men är relevanta för det framtida arbetet med förmåga inom resursdimensionen.  
Resonemanget har fokuserats och kortats något. Sakfrågan utvecklas och återfinns i sin 
helhet i MSB (2013) Övergripande utmaningar för samhällsskydd och beredskap, MSB563 
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Förtroende till offentliga aktörers säkerhetsarbete skapas först och främst 
genom att dessa levererar de tjänster och tillgodoser de behov som de har 
ansvar för. Detta behöver samtidigt ske i dialog med medborgarna. Det är 
därför av mycket stor vikt att tydligt definiera vad som förväntas av den 
enskilde i olika lägen och vad som kan förväntas, och inte förväntas från det 
offentliga. Detta måste precisiseras och kommuniceras i betydligt högre 
utsträckning. 

Öppenhet, tydlighet och kommunikation är ledord i arbetet med att förvalta 
och bygga förtroende. Dessa ledord kommer i många fall behöva genomsyra 
hela organisationen, ner till den enskilda medarbetaren. Genom en fungerande 
kommunikation kan förtroende skapas och upprätthållas. 

 Att den enskilde upplever att de offentliga aktörerna är trovärdiga har stor 
betydelse för viljan att agera i enlighet med deras rekommendationer, det vill 
säga att man tillgodogör sig och agerar på den information som lämnas.27 Ett 
starkt förtroende för de offentliga aktörernas arbete blir således ett nödvändigt 
kriterium för att det offentliga ska kunna kommunicera framgångsrikt med 
allmänheten. Detta innebär att offentliga aktörer måste vara tydliga med vad 
olika beslut har för konsekvenser, både positiva och negativa. Om effekterna är 
osäkra, eller om beslut tagits på osäkra grunder, behöver det också förklaras. 
Annars riskerar trovärdigheten att eroderas om beslutet visar sig felaktigt. 
Offentliga aktörer måste kunna erkänna misstag. Att upprätthålla 
allmänhetens förtroende till offentliga aktörers säkerhetsarbete handlar inte 
om att undvika ifrågasättande och diskussion av myndigheter och deras 
agerande. 

Det finns ett behov av fördjupad kunskap om vilket agerande och vilka 
mekanismer som främjar ett långsiktigt förtroende för säkerhetsarbetet. I led 
med detta finns det behov av att inkludera aspekter som rör förtroende i 
krishanteringsövningar.   

4.5.2 Ett säkert samhälle kommunicerar  

Kommunikation är ett strategiskt verktyg i förebyggande och hanterande av 
olyckor och kriser. Den måste ständigt anpassas efter och utvecklas i takt med 
samhällets utveckling. Vikten av tydlig och snabb kommunikation i samband 
med hantering av olyckor och kriser kan inte nog understrykas.  

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan kommunikation och förtroende. 
Kommunikation är också ett medel för att upprätthålla förtroende. Vikten av 
att kommunicera har därtill fler dimensioner än så. Dels måste information nå 
ut från offentliga aktörer till medborgarna för att på bästa sätt kunna 

                   
27 Myndigheten för samhällskydd och beredskap (författare Börjesson och Enander) (2010), 
Uppfattningar och beteenden hos svenska allmänheten i samband med utbrottet av 
A(H1N1) influensan 2009. 
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förebygga, förbereda och hantera olyckor, kriser och krig. Dels måste 
medborgarna känna att de har möjlighet att kommunicera sina farhågor och 
förhoppningar, som en del i de offentliga aktörernas arbete och lärande. Om 
samhället hamnar i ett läge där oro och rädsla är stor, exempelvis vid ett 
utbrott av en smittsam sjukdom eller ett påtagligt antagonistiskt hot, är en 
effektiv kommunikation av grundläggande betydelse. Om stora delar av 
befolkningen nås av kommunikation med förebyggande och kompetenshöjande 
budskap så bör det också stärka den enskildes beredskap.   

För att möta de utmaningar som framtiden bär med sig behöver sannolikt kraft 
läggas på att utveckla den offentliga sektorns kommunikation med 
allmänheten. Relationer behöver utvecklas och kommunikationen 
målgruppsanpassas.  

I utmaningen att upprätthålla en god förmåga till kommunikation ligger också 
frågan om hur det offentliga kan kommunicera i ett samhälle där förtroendet 
till den offentliga sektorn är väsentligt lägre. I ett sådant läge blir 
kommunikationen ett ännu viktigare område. Vikten av öppen, tydlig, ärlig och 
snabb kommunikation framträder än mer. Istället för att dra sig undan behöver 
det offentliga mer synlighet. När offentliga aktörers agerande ifrågasätts och 
allmänhetens förtroende sviktar måste dessa aktörer undvika att hamna i 
försvarsposition, skylla ifrån sig eller lägga resurser på att bekämpa 
ryktesspridning.  

4.5.3 Den enskilde individens beredskap är grundläggande 

Regeringen har i olika sammanhang på senare år uttryckt att den enskilde har 
ett stort ansvar för sin egen säkerhet.28 Även i Räddningsverkets projekt 
”Framtidens risker och säkerhetsarbete”, identifierades ett behov av att föra en 
diskussion kring den enskildes respektive samhällets ansvar och att stärka den 
enskildes förmåga.29 Utifrån detta perspektiv har MSB bland annat utarbetat 
en strategi för hur brandskyddet kan stärkas genom stöd till enskilda.30 

Med utgångspunkt från regeringens olika skrivningar kan den enskildes ansvar 
i dagsläget sammanfattas i nedanstående punkter.  

I den enskildes ansvar ingår att:  

                   
28 Se exempelvis, Finansdepartementet (2012), Budgetpropositionen för 2013, Prop. 
2012/13:1: Utgiftsområde 6, Försvar och samhällets krisberedskap; samt 
Försvarsdepartementet (2010), Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad 
säkerhet, Regeringens skrivelse 2009/10:124.  
29 Räddningsverket (2008), Framtidens risker och säkerhetsarbete.  
30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2010), Nationell strategi för att stärka 
brandskyddet genom stöd till enskilda, MSB Dnr 2009:14343.  
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• vara medveten om att samhällets resurser vid svåra händelser först 
måste riktas till grupper som inte själva kan ta ansvar eller endast ta 
ansvar i begränsad omfattning,   

• vara medveten om och förbereda sig för att olyckor och kriser kan 
inträffa och påverka vår vardag,   

• aktivt hålla sig informerad om vad myndigheter och andra ansvariga 
aktörer gör för att hantera en händelse samt följa instruktioner och råd 
från myndigheterna, och att 

• ha beredskap för att möta grundläggande behov som tillgång till vatten, 
mat och värme, framförallt i inledningen av en kris. 

Arbetet med att stärka den enskilde individens beredskap och engagemang 
behöver intensifieras och koncentreras.  Inledningsvis behöver den enskildes 
ansvar göras tydligare och mer allmänt känt, men lika viktigt är att tydligöra 
det offentligas roll och ansvar. Ansvarsfrågan eller ansvarsfördelningen mellan 
den enskilde och det offentliga vilar på ett ömsesidigt beroende. För att den 
enskilde individen ska kunna stärka sin egen förmåga och engagera sig måste 
det offentliga tillhandahålla olika verktyg.  Det kan exempelvis handla om 
lättillgänglig och målgruppsanpassad information, utbildningar och kurser på 
lokal nivå och dialogmöten mellan allmänhet och offentliga aktörer om hot och 
risker, säkerhet och beredskap, ansvar och roller.   

Att på olika sätt föra in mer undervisning i skolan kring risker, säkerhet och 
den enskildes beredskap är önskvärt. Det har hittills varit svårt att bereda plats 
i undervisningen för dessa frågor och möjligheterna att hitta former för detta 
behöver fortsatt utvecklas. En förutsättning för mer undervisning i 
samhällsskydd och beredskap i skolan är bland annat att det finns ett 
målgruppsanpassat och pedagogiskt utbildningsmaterial, därtill behöver 
kunskapen om samhällsskydd och beredskap hos lärare öka, exempelvis genom 
gratis fortbildning. Det är inte uteslutet att området samhällets och den 
enskildes säkerhet och beredskap behöver bli ett obligatoriskt ämne. 

En fråga att studera vidare är hur andra länder arbetar med utbildning av 
ungdomar i frågor som rör risker, säkerhet och den enskilde individens 
beredskap. I USA har man exempelvis startat ett projekt där man utbildar unga 
i krishantering under ett år, kallat FEMA Corps. Dessa ungdomar utgör under 
sin utbildningstid en personell resurs, samtidigt som deras förmåga vid olyckor 
och kriser efter utbildningen ökar.31 Eftersom värnplikten i Sverige numera är 
vilande kan det finnas skäl, att utifrån perspektivet hur man kan stärka den 
enskildes beredskap, undersöka andra möjliga utbildningsalternativ. 

                   
31 Federal Emergency Management Agency, FEMA Corps, http://www.fema.gov/fema-
corps. 
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4.5.4 Det går att förebygga olyckor mer effektivt 

En äldre befolkning och deras boende, folkhälsa samt ekonomiska och sociala 
omständigheter är några utvecklingar som i scenarierna påverkar framtidens 
olyckor. I Sverige har antalet dödsolyckor i hem och fritidsmiljö ökat de senaste 
20 åren. Jämfört med 1990-talet sker det 25 procent fler olyckor i dessa 
miljöer, medan arbets- och vägtrafikolyckorna i stället minskat. Varje år dödas 
3000 människor i olyckor, 100 000 läggs in på sjukhus och över 650 000 
uppsöker akutmottagningar på grund av olyckor.32 Av dessa olyckor sker ca 80 
procent inom hem- och fritidsområdet och tio procent vardera inom arbets- 
respektive transportområdet. Kostnaderna för bara fallolyckor, som främst 
drabbar äldre, uppgår till över 22 miljarder kronor per år.33 Totalkostnaden för 
olyckor uppgår till 65 miljarder varje år.34  

Trots den negativa olycksutvecklingen och de stora kostnader som olyckor 
årligen orsakar samhället finns det faktorer som talar för att arbetet med 
olyckor inte får den uppmärksamhet det skulle kunna få – och att 
uppmärkssamheten är felriktad i de fall den belyser olyckor. En undersökning 
som MSB genomfört visar att såväl allmänhet, politiker som media har en 
felaktig bild av vilka olyckstyper som är de vanligaste. Generellt tenderar såväl 
allmänhet som beslutsfattare att kraftigt överskatta riskerna för våldsamma 
och dramatiska olyckor, främst trafikolyckor och bränder, medan mindre 
dramatiska vardagsolyckor – vilka är de som i verkligheten skördar flest offer – 
underskattas.35 

Vår kunskap om olyckor baseras idag i mycket hög grad på information från 
sjukvården, vilket innebär att vi inte mäter olyckor utan vi mäter de skador som 
olyckor genererar. Mer heltäckande informationssystem för olyckshändelser 
behöver utvecklas vidare för att skapa engagemang för och nödvändiga data 
och analyser till det olycksförebyggande arbetet.    

Ansvar för de områden som påverkar olycksutveckling ligger inte hos en 
enskild myndighet. Folkhälsa, boendeformer, läkemedelsanvändning och 
socioekonomiska förhållanden spelar alla roll för framtidens olycksutveckling. 
Det olycksförebyggande arbetet är idag spritt på flera olika myndigheter och 
styrs av olika lagstiftning.36 Utan en genomtänkt strategi riskerar arbetet mot 
olyckor att hamna i skymundan eller missriktas. Det behövs därför en strategi 

                   
32 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Personskador i Sverige 2012 års 
utgåva, MSB 413. sid 9. 
33 Ibid. sid 121. 
34 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Olyckor kostar 65 miljarder per år, 
https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Olyckor-kostar-65-miljarder-
per-ar/. 
35 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2013), Media och allmänhet om olyckor 
2012, MSB 520. 
36 Folkhälsoinstitutet (2010), Folkhälsopolitisk rapport 2010. Framtidens folkhälsa – allas 
ansvar. R 2010:16.  
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för att stärka arbetet mot olyckor i hem- och fritidsmiljöer som svarar mot de 
utmaningar som ses redan idag, men som kan komma att bli mer betydande i 
framtiden. En nationell strategi skulle möjliggöra en helhetssyn på det 
olycksreducerande arbetet och minska risken för att frågan hamnar mellan 
stolarna hos ansvariga aktörer. 

4.5.5 Vissa verksamheter måste alltid fungera 

Utifrån en framtagen strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet arbetar 
MSB tillsammans med berörda offentliga och privata aktörer för att öka 
säkerheten inom samhällsviktiga verksamheter.37 I detta utvecklingsarbete 
finns många olika möjligheter och behov att beakta.  

Att mer systematiskt arbeta med tydligare krav på, och mål för säkerhet inom 
samhällsviktiga verksamheter är ett sätt att utveckla styrning och inriktning av 
säkerhetsarbetet. Offentliga huvudmän behöver vara tydligare gentemot 
utförare av samhällsviktiga verksamheter (såväl privata som offentliga 
utförare) vad gäller förväntad säkerhet i leveranser och förmåga. Detta kan 
formuleras exempelvis i termer av krav, mål, leveransnivåer eller standards.  

Tydligare krav skapar en större klarhet för alla vad gäller vilken nivå av 
funktionalitet samhällsviktiga verksamheter alltid måste leva upp till, och 
därmed vilka förberedande åtgärder som kan behöva vidtas därutöver. Det 
torde bli lättare att hantera beroenden i den egna verksamheten med ökad 
kunskap om gränser för leveranser och förmåga i de verksamheter man är 
beroende av. Dessutom skapar tydliga krav en mer rättvis situation ur 
konkurrenshänseende. De utförare som inte satsar lika mycket resurser på 
säkerhet som sina konkurrenter kan gynnas vid upphandlingar.  

Krav på säkerhet inom samhällsviktiga verksamheter kan formuleras på olika 
sätt beroende av verksamhet. Kraven kan exempelvis ange miniminivåer i 
leveranser eller syfta på robusthetshöjande åtgärder. Kraven kan finnas i form 
av avtal, branschvisa överenskommelser, standarder, rekommendationer eller i 
lagstiftning. Ett exempel är kravet i ellagen om att elavbrott inte får överstiga 
24 timmar, om inte avbrottet beror på ett hinder utanför elföretagets kontroll. 
Elföretagen ska betala avbrottsersättning till elanvändare för avbrott som 
överstiger 12 timmar.38  

Inom vissa verksamheter kan man vilja ta ytterligare ett steg och ställa ännu 
högre krav. Det system som då utvecklas skulle kunna liknas vid den tidigare 
användningen av K-företag inom det civila försvaret. Detta koncept bygger på 
att avtal sluts mellan staten och företag om fortsatt leverans under höjd 
beredskap. Möjligheten för staten att idag sluta avtal med företag för att vissa 

                   
37 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011), Ett fungerande samhälle i en 
föränderlig värld, Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet, MSB 266. 
38 3 kap., 9 a §, och 10 kap. 10 §, Ellag (1997:857).   
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verksamheter ska kunna bedrivas även under extraordinära förhållanden och 
höjd beredskap kan ses över. En utvecklad målstyrning och kravställning måste 
också innehålla en utvecklad uppföljning och tillsyn av hur mål uppfylls 
respektive krav åtföljs.  

Ett annat område som behöver ses över är prioritering av samhällsviktiga 
verksamheter vid bristsituationer. Ett exempel på detta är systemet Styrel som 
gör det möjligt att prioritera samhällviktiga elanvändare i en situation med 
elbrist.39 Möjligheten att utveckla liknande system för exempelvis drivmedel 
skulle kunna ses över.  

Kontinuitetshantering är ett annat sätt att arbeta med skydd av samhällsviktig 
verksamhet. Med en medveten och utvecklad kontinuitetshantering är en 
enskild aktör bättre rustad att upprätthålla kritisk verksamhet och fortsätta 
leverera trots störningar. I ett arbete som leddes av Sverige genom MSB, togs 
en internationell standard inom kontinuitetshantering fram 2012 av den 
internationella ISO kommittén TC 223 Societal security.40  

Skyddet av samhällsviktiga verksamheter kan slutligen också sägas handla om 
att skapa en viss redundans inom dessa verksamheter. System där en 
effektiviseringssträvan gått för långt och där redundans rationaliserats bort är 
mer känsligt för störningar. Det kan i vissa fall finnas anledning att väga 
vinsten med effektivisering mot den ökade driftsäkerhet som förbättrad 
redundans kan innebära. Ett skifte från effektivitet till resiliens och redundans 
märks bland annat i de resonemang som förs fram i World Economic Forums 
rapport Global Risks 2013.41 Om en verksamhet under normala förhållanden 
nyttjar alla tillgängliga resurser kan den bli oerhört störningskänslig när 
belastningen ökar eller vid en kris.42 

4.5.6 Informations- och cybersäkerhet angår alla 

I och med den ökade integreringen av olika dator- och informationshanterings-
system i samhällsviktiga verksamheter, däribland integreringen med internet, 
har systemens exponering ökat. För att inte bygga in svagheter i nya system är 
det viktigt att utgå från ett säkerhetsperspektiv i anläggandet och 
upprätthållandet av informationssystem i samhällsviktig verksamhet, vilket i 
allra högsta grad gör ämnet till en framtidsfråga. Detta gäller även industriella 
styrsystem. Informationssystemen är dessutom ofta kritiskt beroende av säkra 
elleveranser, vilket gör att det inte bara är den interna säkerheten som måste 
upprätthållas.  

                   
39 Energimyndigheten (2012), Slutrapport från Energimyndighetens styrel-projekt, 
ER 2012:04. 
40 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kontinuitetshantering, 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Samhallsviktig-verksamhet1/Kontinuitetshantering/ 
41 World Economic Forum (2013), Global Risks 2013, Genève.  
42 Ibid. 
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MSB har tillsammans med myndigheterna i samverkansgruppen för 
informationssäkerhet, SAMFI, tagit fram en nationell handlingsplan för 
samhällets informationssäkerhet.43  Implementeringen av handlingsplanen är 
viktig i ett framtidsperspektiv. Utifrån det långsiktiga perspektivet finns 
ytterligare några områden som behöver ses över. 

Även om IT-utvecklingen skulle stanna upp, trots att det idag kan te sig 
otroligt, så finns det goda skäl att förstärka skyddet hos system som berör 
samhällsskydd och beredskap. Detta gäller särskilt om antagonistiska hot 
börjar riktas mot just sådana strukturer. I och med de stora kedjeeffekter ett 
utslaget system kan ge upphov till finns starka incitament för att minska 
sårbarheten och öka säkerheten. Antagonistiska hot som riktar sig mot 
specifika styrsystem finns redan idag (Stuxnet, en skadlig kod som slog ut 
komponenter i en iransk kärnkraftsanläggning 2010 brukar anföras som ett 
exempel på detta fenomen) och kommer sannolikt att utgöra ett hot även i 
framtiden.  

4.5.7 Hantera beroenden av produkter och tjänster från 
omvärlden 

Globalisering, handel och tekniska system gör att dagens samhälle är beroende 
av produkter och tjänster från omvärlden. Drivmedel, tekniska komponenter, 
livsmedel och läkemedel är tydliga exempel. Globala beroenden kan leda till att 
enskilda händelser utanför Sveriges gränser snabbt kan få konsekvenser för 
försörjningen.44 

Självförsörjning eller delvis självförsörjning finns för vissa områden såsom 
elkraft och dricksvattenproduktion men också dessa verksamheter kan vara 
beroende av import för att fungera över tid. Vikten av att minska sårbarheten 
inom livsmedels-, läkemedels och drivmedelsförsörjning kommer ofta upp till 
diskussion.  

För att hantera gränsöverskridande beroenden behövs i första hand förbättrad 
kunskap om olika försörjningsalternativ. Det krävs därefter en mer utvecklad 
planering och beredskap för försörjning.  Detta för att kunna leverera även 
under avbrutna eller störda försörjningsled. 

Vid fler störningar i den internationella handeln kan ransonering eller ökad 
lagerhållning av vissa varor eller avtal med fler underleverantörer bli aktuellt. 
Lagerhållning är också aktuellt om produkter har långa ledtider eller inte kan 

                   
43 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Samhällets informationssäkerhet. 
Nationell handlingsplan 2012, MSB 423. 
44 Statens offentliga utredningar (2009), En ny ransonerings- och prisregleringslag, 
SOU 2009:96.  
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produceras inom Sverige. Om en kris blir långvarig riskerar vissa produkter att 
bli föremål för ransonering.45 

Sverige har stora beroenden när det gäller tjänste- och varuflöden.46 Ett 
alternativ till en ökad lagerhållning är att undersöka hur dessa flöden kan 
säkerställas även under omständigheter när normala handelsförbindelser av 
olika skäl blir ansträngda. Ett kontinuerligt arbete med att kartlägga viktiga 
flöden skulle även kunna belysa självförsörjningsgrad och beroenden i flera led. 

Lagerhållning, redundans och avtal kostar. Frågeställningar att utreda blir 
därför vilka hanteringsåtgärder som är mest effektiva, inom vilka branscher det 
behövs och vem som bär ansvar för att säkerställa tillgång. Här måste givetvis 
även andra regelverk, exempelvis EU:s regelverk beaktas. 

Kompetens kan i sammanhanget ses som en kritisk produkt, särskilt i relation 
till möjligheter och risker med teknisk utveckling. Kompetens inom områdena 
farliga ämnen och informationssäkerhet är exempel på nationellt viktiga 
kompetenser. Vid vissa omvärldsutvecklingar kan det uppstå svårigheter om 
man helt förlitar sig till internationellt kompetens- och expertstöd.   

4.5.8 Använd existerande resurser på ett bättre sätt 

Det är inte rimligt att enskilda organisationer ska införskaffa tillräckliga 
resurser för att kunna hantera alla tänkbara situationer. Ofta finns både 
personella och materiella resurser på andra håll i samhället som kan utnyttjas 
tillfälligt vid olyckor, kriser och krig.  

Att öka förmågan att använda resurserna som finns i samhället mer effektivt är 
ett pågående utvecklingsarbete hos MSB och andra aktörer inom 
samhällsskydd och beredskap.47 Ett system för samordning av förstärknings-
resurser behöver utvecklas. Samarbetet mellan olika aktörer och utbytet av 
befintliga personella och materiella resurser vid olyckor och kriser behöver 
stärkas. I utvecklingsarbetet ligger också många stora frågor som 
förutsättningarna för offentliga aktörer att använda ideella resurser, 
Försvarsmaktens resurser, system inom EU för förstärkningsresurser och 
internationella förstärkningsresurser.  Förmågan inom samhällsskydd och 
beredskap att använda de nationella resurser som införskaffats särskilt för att 
förstärka kommuner och regioner vid olika typer av olyckor och kriser behöver 
också utvecklas vidare.48  

                   
45 Ibid. 
46 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2012), Utgåva 1 av Strategi för civilt 
försvar, Dnr 2011-2587.  
47 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009), En strategi för 
förstärkningsresurser, Dnr 2009-10825. 
48 MSB har förstärkningsresurser i form av personal och utrustning inom områdena 
oljeskydd, skogsbrand, farliga ämnen och översvämning samt ansvarar för Svenska 
nationella ambulansflyget. 
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Ett behov som framträder extra starkt i sammanhanget är vikten av att stärka 
förmågan att använda ideella resurser vid olyckor, kriser och krig. I denna 
kategori av resurser kan inräknas de arton frivilliga försvarsorganisationerna,49 

deltidsbrandmän och brandvärn, trossamfund och många andra ideella 
organisationer med verksamhet som kopplar till samhällsskydd och beredskap. 
Dessutom kan enskilda individer som frivilligt hjälper till vid olyckor och 
kriser, utan att tillhöra en organisation också räknas in i kategorin ideella 
resurser. Genom sociala medier kan dessutom numera ett stort antal frivilliga, 
både tidigare organiserade och spontant frivilliga, snabbt mobiliseras. Ideella 
resurser kan förstärka samhällets förmåga inför, under och efter en kris. En 
ökad delaktighet av ideella krafter kan dessutom skapa samhällsengagemang 
och förtroende för den offentliga sektorns agerande.  

Förutsättningarna för myndigheter och kommuner att tillvarata ideellt 
engagemang behöver utvecklas. Bland annat måste behoven av stöd från ideella 
krafter tydliggöras, lagstiftning ses över (exempelvis när det gäller upphandling 
och arbetsrätt) och strukturer för att tillvarata engagemang utvecklas.50 En 
fråga att beakta i det fortsatta arbetet är om det från offentlig sida, för att stödja 
och skapa en grund för ideellt engagemang, i likhet med andra länder, skulle 
kunna erbjudas en utbildning i samhällssäkerhet till ungdomar.  

4.5.9 Gränsöverskridande utmaningar kräver mer 
gränsöverskridande samarbete 

Sverige präglas av starka beroenden till omvärlden, något som gäller även idag. 
Dessa beroenden kan vara fysiska flöden såsom livsmedels- och 
drivmedelsförsörjning, men även mer icke-materiella flöden såsom 
informationsflöden och tjänster. För att kunna hantera hot och risker inom 
dessa områden krävs ett fördjupat gränsöverskridande samarbete. Samarbeten 
krävs på alla nivåer, från lokalt och regionalt till globalt.  

Ett fortsatt utvecklat och systematiskt arbetssätt med internationella partners 
behövs för att kunna möta framtidens utmaningar. Den gränsöverskridande 
dimensionen kommer att behöva vara integrerad med den nationella, och 
aktivt beaktas i dagligt arbete, samt vara en naturlig del av olika sakområden. I 
de fall där de internationella flödena och beroendena ökar kommer det även att 
bli alltmer naturligt med en tydligare gränsöverskridande dimension. Detta 
innebär att arbetet med samhällsskydd och beredskap troligtvis även i 
framtiden kommer att behöva drivas inte bara i Sverige, utan vara en fråga att 
driva i organisationer och samarbeten globalt och regionalt.  

                   
49 Dessa är uppräknade i en bilaga till förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.  
50 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2009), En strategi för 
förstärkningsresurser, Dnr 2009-10825; samt Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (2012), Huvudenkät, PM. Underlag till enkät om behov av frivilliga 
förstärkningsresurser, Dnr 2012-2799. 
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Förmågan att förhålla sig till, ta tillvara på och integrera den 
gränsöverskridande dimensionen i det dagliga arbetet inom olika sakområden 
behöver utvecklas. För att underlätta detta kan det behövas mer stöd i olika 
former genom bland annat samordningsfunktioner. Ansvaret för att integrera 
den gränsöverskridande dimensionen i olika sakfrågor bör dock alltid ligga hos 
den som är ansvarig för sakfrågan.   

 

4.5.10 Utan klimatanpassning blir vi mer sårbara 

Anpassningen av samhället till ett förändrat klimat kräver arbete lokalt, 
regionalt, nationellt och internationellt. Arbetet bör inkludera både 
infrastruktur, bebyggelse och individuella beteendeförändringar.51 
Klimatanpassning är en angelägenhet för alla delar av samhället. Utifrån ett 
samhällsskydd och beredskapsperspektiv finns det dock anledning påpeka 
vikten av att klimatanpassning genomförs och att de inriktningar som ligger till 
grund för arbetet uppdateras vartefter att kunskapen om 
klimatförändringarnas storlek och effekter utvecklas.  

Det finns ingen nationell myndighet med övergripande ansvar för 
klimatanpassning. Ansvar i olika delar ligger istället hos berörda 
sektorsmyndigheter som ska samverka. Detta gör det mycket viktigt att med 
jämna mellanrum från nationellt håll följa upp arbetet.  

Utifrån ett långsiktigt samhällsskydd och beredskapsperspektiv är det viktigt 
att veta hur de sårbarheter som förväntas uppstå med klimatförändringarna 
hanteras i olika delar av samhället. Det är av stor vikt att den nationella 
uppföljningen kommer till stånd och att man utifrån denna fortsätter med 
utvecklingen av arbetet. Beroende av vad uppföljningen kommer fram till kan 
klimatanpassningsarbetet behöva göras mer effektivt genom ytterligare 
samordning och tydliggörande av roller och uppgifter mellan olika aktörer i 
samhället.52 Stödet till ansvariga aktörer kan behöva utvecklas för att dessa ska 
kunna göra bedömningar och planera åtgärder.  

 

                   
51 IPCC (2012), Summary for Policymakers. In: Managing the Risks of Extreme Events and 
Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A Special Report of Working Groups I 
and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 
Cambridge. 
52 Ibid. 


